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da 17ª Legislatura

14.07.2012 1039

17.07.2012 Reunião Ordinária da 2ª
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2012

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.582 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.582/2011, de autoria do Deput ado José Henrique, que declara

de utilidade pública o Instituto Pagus:  Ecologia, Cultura e Cidadania, com sede no

Município de Simonésia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.582/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Pagus:  Ecologia, Cultura e Cidadania, com

sede no Município de Simonésia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Pagus: Ecologia, Cultura e

Cidadania, com sede no Município de Simonésia.

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

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2012

ATA

ATA DA 19ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/6/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e André Quintão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião – 1º Painel:

Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição

de vídeo -  Palavras do Sr.  Presidente  -  Palavras da Sra.  Rita de  Cássia Lucena

Velloso  -  Palavras  do  Sr.  Sérgio  Antônio  Peres  Dutra  -  Palavras  do  Sr.  Gabriel

Azevedo - Palavras do Deputado André Quintão - 2º Painel: Composição da Mesa -

Sessão  do  Parlamento  Jovem  de  Minas  2012  -  Apresentação  dos  relatórios

aprovados nos grupos de trabalho - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos -

Leitura  das  propostas  aprovadas  nos  grupos  de  trabalho  e  apresentação  de

destaques -  Discussão e votação dos destaques -  Discussão e votação de novas

propostas - Aprovação do documento final - Entrega de certificados - Encerramento -

Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - André Quintão - Gustavo Valadares.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h15min,  declaro  aberta  a

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

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das

duas reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado André Quintão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização da Sessão do Parlamento Jovem

de  Minas  2012,  projeto  resultante  da  parceria  entre  a  Assembleia  Legislativa  do
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Estado  de  Minas  Gerais,  a  PUC  Minas  e  Câmaras  Municipais.  Nesta  sessão,

estudantes  do  ensino  médio  dos  Municípios  participantes  discutirão  e  votarão

propostas elaboradas por eles sobre o tema “Educação cidadã”, cujo resultado será

entregue à Comissão de Participação Popular desta Casa.

1º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 1º Painel os Exmos. Srs.

Gabriel Azevedo, Subsecretário de Estado da Juventude; Deputado André Quintão,

Presidente da Comissão de Participação Popular desta Casa; as Exmas. Sras. Rita

de Cássia Lucena Velloso, Coordenadora do Observatório de Politicas Urbanas da

PUC  Minas,  representando  o  Reitor  da  PUC  Minas,  Dom  Joaquim  Giovani  Mol

Guimarães; e Ruth Schmitz de Castro, Gerente-Geral da Escola do Legislativo desta

Casa; e os Exmos. Srs. Manoel de Almeida Neto, Coordenador do Curso de Ciências

Sociais da PUC Minas; e Sérgio Antônio Peres Dutra, Coordenador do Parlamento

Jovem de Minas  Gerais,  em Juiz  de  Fora,  representando as  câmaras  municipais

parceiras.

Registro de Presença

O locutor - Participam desta edição do Parlamento Jovem de Minas representantes

dos Municípios de Belo Horizonte, Carandaí, Espera Feliz, Iturama, João Monlevade,

Juiz  de  Fora,  Leopoldina,  Montes  Claros,  Nova  Serrana,  Ouro  Preto,  Poços  de

Caldas, Pouso Alegre, Santos Dumont, Viçosa e Visconde do Rio Branco.

Gostaríamos  de  registrar  a  presença  dos  Exmos.  Vereadores  Lidson  Lehner,

Carlitos  Alves  e  João  Januário,  da  Câmara  Municipal  de  Viçosa;  da  Exma.  Sra.

Vereadora  Tizinha,  da  Câmara  Municipal  de  Leopoldina;  dos  Exmos.  Vereadores

André Luiz Fialho, da Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco; e Toninho, da

Câmara Municipal de Carandaí; e da Exma. Sra. Dagma Martins, Gerente da Escola

do Legislativo da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
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Exibição de Vídeo

O  locutor  –  Convidamos  os  presentes  a  assistir  a  um  vídeo  feito  pela  TV

Assembleia especialmente para a Sessão do Parlamento Jovem 2012.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. Presidente

Boa tarde, queridos jovens. Saúdo o Exmo. Sr. Gabriel Azevedo, Subsecretário de

Juventude,  fraterno  amigo,  seja  muito  bem-vindo;  o  Exmo.  Sr.  Deputado  André

Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa

de Minas Gerais, dileto amigo, parlamentar extraordinário, que tem feito um trabalho

encantador, que abraça incansavelmente as causas de maior relevo do nosso povo,

da nossa gente, da juventude, dos idosos, dos mais carentes, enfim, é uma referência

para  o  Parlamento  de  Minas  Gerais;  cumprimento  a  Sra.  Rita  de  Cássia  Lucena

Velloso, coordenadora do Observatório de Políticas Urbanas da PUC Minas, neste ato

representando o  Reitor  da  PUC Minas,  D.  Joaquim Giovani  Mol  Guimarães,  seja

muito  bem-vinda;  Sra.  Ruth  Schmitz  de  Castro,  Gerente-Geral  da  Escola  do

Legislativo, sempre muito entusiasmada com este belíssimo trabalho; Sr. Manoel de

Almeida Neto, coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC Minas; Sr. Sérgio

Antônio Peres Dutra, coordenador do Parlamento Jovem de Minas Gerais em Juiz de

Fora, representando os demais Municípios.

É desse jeito, amigo André Quintão, que me encanta o exercício da vida pública. O

Parlamento  tem  essa  missão de  melhorar  a  vida  das  pessoas,  de  transformar  a

realidade. Cada dia mais, Gabriel Azevedo, tem se consolidado como instrumento

fabuloso de transformação da realidade das pessoas, buscando consolidar-se como a

voz  dos  mineiros  na  busca  de  uma sociedade  mais  justa,  mais  igualitária,  mais

humana.

Hoje de manhã, queridos jovens, fiquei muito sensibilizado. A Assembleia de Minas

recepcionou  aproximadamente  5  mil  jovens.  Estamos  travando  uma grande  luta.

Aproveito essa plateia tão qualificada para externar essa nossa preocupação e, ao

mesmo tempo, fazer este chamamento, esta convocação.

Hoje de manhã realizamos mais um ato público para enfrentar, sim, mas, acima de

tudo,  de  forma  solidária  e  coletiva,  superar  e  vencer  esse  enorme  malefício  da
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sociedade contemporânea, que tem assolado corações, sepultado sonhos, dilacerado

famílias  e  impedido  que  tantos  jovens  percorram  o  caminho  da  felicidade  e  da

prosperidade.

Na semana passada fizemos  uma grande marcha,  com  quase 15  mil  pessoas,

contra o uso do “crack”, a qual Belo Horizonte, os mineiros e as mineiras abraçaram

de forma muito tenaz. E hoje fizemos mais um ato público com a presença de 5 mil

jovens.  Fizemos  esse  chamamento,  essa  convocação  a  toda  a  sociedade,  aos

governos municipal, estadual,  federal, aos educadores, aos jovens. Portanto quero

reafirmar  essa  nossa  preocupação  e  dizer,  alto  e  bom  som,  meu  querido  André

Quintão, que a Assembleia de Minas entrou para valer nessa briga contra o uso do

“crack”.  É  imprescindível  que vocês,  jovens qualificados,  inteligentes,  aplicados,  a

quem Deus deu essa oportunidade belíssima, se engajem nessa luta. Quero aqui,

como Presidente do Parlamento, fazer este chamamento, este convite para que nos

ajudem a levar felicidade a tantos outros jovens, a levar uma vida melhor, bem como

levar  a paz e a justiça.  Este trabalho só terá êxito  se, de fato, contarmos com a

colaboração de todos os setores da sociedade.

Creio que vamos vencer porque estou vendo essa percepção, identificando esse

engajamento  e  essa  solidariedade  dos  mineiros  e  das  mineiras.  Certamente

haveremos, sim, de construir aquele futuro desejado por todos nós, sonho de todas

as famílias, educadores, obreiros do bem. Que todos possam dar a sua contribuição

para proteger, agasalhar o jovem para ele edificar uma vida maravilhosa, recheada de

conquistas, de sucesso e êxito.

Aproveito assim essa plateia tão distinta para reafirmar esse nosso propósito de

luta, de valentia, de garra, de bravura, acima de tudo, de crença e esperança. Vale a

pena acreditar.

Fico sensibilizado quando vejo as mães que se entregaram de corpo e alma para o

restabelecimento, para a recuperação de filhos.

Fico observando e tenho procurado ajudar de todas as maneiras o trabalho das

comunidades terapêuticas - CTs -, que fazem um belíssimo trabalho de recuperação e

reinserção.  Nessas  comunidades  terapêuticas  conseguimos  identificar  aquele

carinho,  aquele  aconchego,  aquele  ambiente  familiar  e,  acima  de  tudo,  aquele
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ambiente de fé, de religiosidade, que certamente haverá de ser primordial para que

esses jovens que enveredaram por  outro caminho possam ser recolocados nesse

caminho do bem, nesse caminho da paz, nesse caminho da alegria.

A Assembleia de Minas é isso: é a Casa de vocês, é a Casa da nossa gente. E ela

tem buscado efetivar todos os esforços para estar a cada dia em maior sintonia e

proximidade com vocês - sejam jovens, sejam estudantes, sejam cidadãos comuns,

sejam  trabalhadores  rurais,  professores,  educadores,  idosos...  Esse  é  um  dos

momentos mais louváveis do Parlamento: essa vontade de conversar, mas, acima de

tudo, essa humildade para aprender, para ouvir e para se qualificar para que possa

arquitetar uma legislação cada dia de maior qualidade, que possa ofertar ao seu povo

e à sua gente respostas em face das inquietações, reivindicações e manifestações. É

por  isso  que  o  Parlamento  de  Minas  desfruta  de  prestígio  e  credibilidade  e  é

reverenciado como parlamento vanguardista em âmbito nacional, pela excelência de

sua legislação, pela qualificação de seu corpo técnico, pelo saber de seus Deputados,

pela transparência e pela probidade no trato da coisa pública.

Falo,  queridos  jovens,  que  quero,  ao  cabo  dessa  minha  breve  jornada,  ter  a

felicidade de percorrer Minas Gerais e verificar sobretudo que aquele cidadão menos

favorecido,  mais  sofrido,  possa identificar  no  Parlamento,  nos  Deputados  e  nesta

instituição  aquele  instrumento  que  tenha  mudado  a  sua  vida  para  melhor  e

proporcionado nela um salto de qualidade e o progresso. Este é o momento mais

gratificante do exercício da vida pública. A Assembleia de Minas tem feito sempre

esse  chamamento,  sobretudo  à  juventude  mineira.  O  jovem  é  isso:  impetuoso,

sonhador, empreendedor e visionário; tem garra, dedicação e amor ao próximo. Um

dos programas que mais me encanta na Assembleia de Minas é o Parlamento Jovem.

Ele  visita  e vai  ao  encontro  de vocês;  ele  faz essa peregrinação pelo interior  de

Minas; conversa com os educadores, com os professores, com a nossa sociedade,

com vocês... É um momento muito rico, de um aprendizado imensurável.

Hoje  temos  a  oportunidade,  ao  encerrar  esta  etapa  do  Parlamento  Jovem,  de

recepcioná-los  na  Casa  de  vocês,  neste  solo  vermelho e  sagrado de mineiros  e

mineiras. Conversando com o Deputado amigo André Quintão, falávamos da riqueza

deste  momento,  do  conteúdo  das  propostas  apresentadas,  das  sugestões,  das
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orientações.  É  isso:  é  esse  ambiente  que  acaba  por  favorecer  a  criatividade,  o

crescimento intelectual e, acima de tudo, aquilo que nós, de mãos dadas e a passos

firmes  e  vigorosos,  buscamos  permanentemente,  que  é  o  crescimento  da  nossa

sociedade.

Portanto, quero agradecer essa colaboração, esse empenho, esse engajamento de

cada um de vocês. A Assembleia está sempre sintonizada com a nossa juventude. Há

pouco  visitamos  Minas  Gerais  abraçando  também  um  outro  projeto  de  suma

importância para o futuro de nosso povo. Sempre falo e reafirmo que não podemos

redesenhar ou apagar o passado, mas podemos e temos o dever de construir um

bom futuro, um futuro de prosperidade. Assim, instituímos o Expresso Cidadania, que

é um projeto magnífico, lindo, que chama, que convida os nossos jovens a participar

do processo eleitoral, a opinar, a votar com consciência, a buscar aquelas pessoas

boas, sérias, honestas, qualificadas e que possam dar boas e valiosas contribuições

ao nosso povo, à nossa gente.

É por isso que fico muito orgulhoso de estar ao lado de vocês; é um momento muito

caro para mim e para o Parlamento de Minas. Quero deixar-lhes um abraço de todos

os Deputados e Deputadas.

Certamente lições maravilhosas ficarão não somente para mim, mas para todos os

Deputados, para os colaboradores, para vocês, jovens, e para os educadores. Dessa

forma vamos, sim, construir uma Minas melhor, uma Minas mais fraterna, uma Minas

mais solidária. Contem com o Parlamento de Minas; o Parlamento conta muito com

vocês. Aqueles mineiros mais pobres, as pessoas mais sofridas contam, também,

sobremaneira, com o apoio, com a luz, com a inteligência, com o saber de cada um

de vocês.

Portanto,  fica  registrado  aqui  o  meu  agradecimento.  Parabenizo  a  PUC,  as

Câmaras Municipais, Vereadores aqui presentes, enfim todos que abraçaram e que

continuam  abraçando  essas  belíssimas  causas  dos  mineiros  e  das  mineiras,

sobretudo dos nossos queridos jovens idealistas, verdadeiros missionários, que estão

nos ajudando a arquitetar esse futuro certamente repleto de conquistas e realizações.

Envio  um abraço carinhoso a  todos vocês,  jovens,  a  nossa reverência  à PUC.  A

nossa gratidão pela participação dos Vereadores, das Câmaras Municipais. É muito
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bom estar aqui ao lado de vocês.

Peço  desculpas  porque  tive  outro  compromisso  e  não  tive  o  tempo  hábil  e

necessário para ir em casa colocar o terno, mas até achei melhor, para ficar mais à

vontade e, de certa forma, parecendo um pouco mais jovem; da mesma forma, um

jovem aprendiz como vocês.

Muito  obrigado,  parabéns.  É  um  orgulho  enorme  estar  aqui  ao  lado  de  vocês.

Contem com o Parlamento de Minas, contem com os Deputados mineiros, contem

com as Deputadas mineiras. Que Deus dê paz, saúde e alegria a todos. Vamos juntos

construir aquele futuro que nos aguarda, um futuro pleno, um futuro de prosperidade,

um futuro de justiça social. Parabéns queridos jovens mineiros.

Palavras da Sra. Rita de Cássia Lucena Velloso

Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar os participantes da Mesa e dizer,

em nome do Reitor  da PUC Minas e do Pró-Reitor de Extensão,  Prof.  Wanderley

Chieppe,  que é para nós, da PUC, uma honra compartilhar desse momento, pela

terceira vez, com alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares vindos

de  diferentes  cidades  do  interior  do  Estado,  além  dos  representantes  de  Belo

Horizonte.  Neste  anos  de  2012,  contamos  com a  presença  de  mais  15  cidades:

Carandaí,  Ouro  Preto,  Caratinga,  Nova  Serrana,  Juiz  de  Fora,  Visconde  do  Rio

Branco, Santos Dumont, João Monlevade, Poços de Caldas, Montes Claros, Pouso

Alegre, Viçosa, Iturama, Leopoldina e Espera Feliz.

A expansão do Parlamento Jovem, ocorrida em 2010, é fruto do amadurecimento

do projeto de extensão universitária, iniciado pelo Departamento de Ciências Sociais

da PUC Minas e que, atualmente, abre suas portas para os demais cursos do Instituto

de Ciências Sociais, como foi o caso de Relações Internacionais e Serviço Social, nos

últimos dois anos. A parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por meio

da Escola do Legislativo, das 16 Câmaras Municipais e da Secretaria do Estado de

Esportes  e  da  Juventude  do  Governo  de  Minas  Gerais,  por  intermédio  da

Subsecretaria da Juventude, é essencial para este trabalho. A temática dessa edição,

a educação cidadã,  pode parecer,  à primeira vista,  bastante ampla,  uma vez que

engloba várias vertentes: a atuação da própria escola na formação dos alunos e o

modo como os sujeitos ali inseridos se colocam perante a sociedade. É quase um
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lugar  comum  afirmar  que  os  jovens  são  o  futuro  de  um  país.  Mas,  em  meio  a

discursos,  muitas  vezes  esvaziados  de  sentido,  propostas  e  ações,  é  preciso

perguntar o quanto já teríamos refletido sobre que futuro é esse, o futuro dos nossos

jovens?

Quando um projeto como o Parlamento Jovem permite que esse público pense,

questione e proponha suas ideias, que possam inclusive ser incorporadas a projetos

de leis, tanto municipais quanto estaduais, é uma oportunidade mais do que concreta

de mostrar-lhes que são cidadãos e que têm seu lugar garantido na sociedade.

Ao  ler  as  45  propostas  do  documento-base  desta  plenária,  divididas  em  três

subtemas,  não  menos  instigantes  que  o  tema central  -  “Participação  coletiva  no

espaço da escola”; “Função das redes virtuais na formação cidadã”; e “Diversidade

cultural:  gênero,  sexualidade  e  etnia”-,  percebemos  que  nossos  professores  e

extensionistas  conseguiram  fazer  um  rigoroso  e  belo  trabalho  de  incentivo  ao

protagonismo juvenil e uma apresentação de maneira renovada de fazer e pensar a

política.

As  propostas  dos  jovens  aqui  presentes  vão  desde  mobilizações  a  favor  da

formação de grêmios estudantis, passando pela implantação de telecentros públicos

que  favoreçam  o  desenvolvimento  de  pesquisas  e  inclusão  digital,  chegando  ao

debate de temas  considerados  tabus,  como o “bullying”  e as  diferenças raciais  e

religiosas.

É  com  iniciativas  como  esta  que  a  universidade  exerce  efetivamente  seu

compromisso social, ao realizar a interface da academia com a sociedade em ações

de mão dupla, em que trocam experiências e vivências, ao mesmo tempo em que

colaboram na formação de profissionais mais humanos e conscientes do seu papel

de cidadãos. É assim que a PUC Minas trabalha e efetiva a extensão universitária.

Desejo a vocês uma boa jornada de trabalho. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Sérgio Antônio Peres Dutra

Boa tarde, membros da Mesa, os quais cumprimento na figura do Presidente desta

Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro;  representantes  das  Câmaras  Municipais;  alunos

participantes do Parlamento Jovem de Minas 2012 dos Municípios de Belo Horizonte,

Carandaí, Espera Feliz, Iturama, João Monlevade, Juiz de Fora, Leopoldina, Montes
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Claros, Nova Serrana, Ouro Preto, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Santos Dumont,

Viçosa e Visconde do Rio Branco; e demais presentes.

Em primeiro lugar gostaria de parabenizar todos os parceiros do PJ de Minas, a

Assembleia  Legislativa  e  a  PUC  Minas,  pela  brilhante  iniciativa  desta  proposta

pedagógica.  Cabe aqui  reconhecer  a  seriedade e  competência  dos servidores da

Escola do Legislativo, traduzidas nos trabalhos da Eugênia Kelles e da Marta Parker,

além do Prof. Ludovikus Moreira e do pessoal da Gerência de Projetos Institucionais -

GPI -, sempre solícitos; das câmaras municipais e de seus servidores, pela condução

dos trabalhos em cada Município, o que possibilitou a realização da principal proposta

do PJ -  o estímulo à participação política da juventude;  dos monitores  e as suas

universidades e faculdades de origem, pelo empenho na capacitação e orientação

dos  estudantes  de  ensino  médio;  das  escolas  de  ensino  médio,  pelo

comprometimento com a proposta de trabalho do PJ; e de vocês, estudantes, pela

dedicação  e  pelo  surpreendente  desempenho,  haja  vista  o  nível  das  propostas

apresentadas para discussão nesta plenária.

Este é o terceiro ano da fase estadual do PJ. Já somos 15 Municípios participantes,

e a tendência é aumentar essa participação. Mais uma vez fica claro que os objetivos

do PJ estão sendo cumpridos, ou seja, promover o despertar de jovens estudantes do

ensino médio para o exercício de sua cidadania; apresentá-los ao Poder Legislativo,

para que possam refletir sobre o papel desse Poder; e propiciar a compreensão da

importância da participação política na construção de uma sociedade democrática,

livre de preconceitos, na qual prime o respeito à diversidade. Muito contribuiu para

tudo isso a relevância do tema em debate este ano: “Educação cidadã”.

Importa  lembrar  que a  juventude deste  país,  no  meio  do  movimento  estudantil,

sempre esteve na linha de frente da defesa tanto da democracia quanto da justiça

social. Exemplos disso são a luta de resistência à ditadura militar, que marcou nossa

história recente, e a participação nos debates de questões afetas a causas sociais.

Hoje desfrutamos de uma democracia, incompleta é verdade, mas podemos contar

com a iniciativa de um Poder constituído, no caso a Assembleia Legislativa de Minas,

promovendo a participação popular, mais precisamente estimulando a participação de

jovens na discussão de temas relevantes para a sociedade mineira. É um grande
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avanço, e não podemos perder esta oportunidade - principalmente vocês, jovens.

Não esqueçam que vocês,  estudantes, estão aqui  não como competidores, não

numa gincana, mas sim como cidadãos participando de um debate, a partir do qual

serão escolhidas, democraticamente, propostas a serem transformadas em projetos

de lei ou ação a ser incluída em algum programa do Poder Executivo Estadual.

Para finalizar, gostaria de desejar-lhes um trabalho bastante proveitoso nesta tarde.

Que a participação de vocês no Parlamento Jovem de Minas sirva para a formação

de jovens cidadãos, críticos e conscientes de seu papel na sociedade. Hoje vocês

são os protagonistas, e, para utilizar a linguagem de vocês, o PJ formou e agora já é.

Boa tarde a todos. Bom trabalho e obrigado.

Palavras do Sr. Gabriel Azevedo

Meu amigo Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, que tem conferido a esta Casa um

brilho  sem  precedentes.  Certamente  a  sua  passagem  pela  Assembleia  de  Minas

Gerais vai fazer com que o nosso Parlamento seja um encabeçador de temas muito

importantes no Brasil, como a luta contra o “crack” e a revisão da dívida que está

assolando os nossos Estados.

Cumprimento toda a Mesa e principalmente todos vocês, jovens, que estão hoje

nos  lugares  dos  parlamentares,  enchendo  as  nossas  galerias.  Quando  o  jovem

participa,  aparece um novo ar de criatividade e ânimo em decorrência do gás da

idade, somado a temas relevantes. O Parlamento Jovem utiliza a força de vocês para

discutir um tema extremamente importante, que é a “Educação cidadã”. A convivência

com o diferente é que dá o salto. Todo material que for produzido por vocês deve nos

orientar.

Gostaria  de  saudar  o  Elias,  que  está  na  plateia.  Presidente,  o  Elias  participou

conosco  da  conferência  estadual,  em  Araxá,  no  ano  passado.  O  Elias  deve  se

lembrar de que nessa conferência foi pedida a construção do Centro de Referência

da Juventude, que está se tornando uma realidade na nossa Capital.  Além disso,

nesta  quinta-feira,  inauguramos  o  Centro  de  Treinamento  Esportivo,  em  Belo

Horizonte. Nenhum país da América Latina tem um espaço onde o jovem pode se

preparar para as Olimpíadas de 2016, como o que inauguramos ontem. Isso também

foi um pedido da conferência de Araxá.
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Hoje, pela manhã, Presidente, eu estava na região do Barreiro, em Belo Horizonte,

onde inauguramos o Polo de Integração - Point. Alguns de vocês não ouviram falar de

Febem, mas a Febem era algo que existia no Estado de Minas Gerais e hoje não

existe mais. Hoje, no local onde existia a antiga Febem, nós construímos um centro

para  qualificação  da  juventude,  com  educação,  empreendedorismo  e

empregabilidade, o que significa substituir  prisão por escola. Esse certamente é o

caminho que queremos  percorrer  para  alcançarmos um  futuro  muito  melhor  para

Minas Gerais. Digo isso para incentivar vocês. Todas as vezes em que a sociedade

se une, pressiona e revela o caminho, o governo tem de dialogar com ela, respeitar

essa vontade soberana e perseguir  essa trilha para um futuro melhor.  Hoje,  serei

breve,  porque aqui  o  governo tem de estar  para ouvi-los  e  para  entender  que a

juventude tem um papel extremamente importante na construção do nosso futuro. É

isto o que queremos: uma Minas mais jovem e uma juventude mineira em rede.

Meus sinceros parabéns a vocês. Faço votos de que o Parlamento Jovem se amplie

para todo o Estado, contando cada vez mais com a parceria da Secretaria de Estado

de Esportes e da Juventude. Um forte abraço e sucesso.

Palavras do Deputado André Quintão

Boa  tarde  a  todos  vocês.  Cumprimento  o  nosso  Presidente,  Deputado  Dinis

Pinheiro.  Espaços  como este,  de  integração  e  interlocução,  levam-nos  sempre  a

registrar  a  importância  da  Assembleia  neste  momento  histórico  do  País.  Sob  a

Presidência de V. Exa., no último ano e particularmente neste ano, a Assembleia tem

liderado quatro frentes muito importantes.

No  combate  à  pobreza  e  à  miséria,  foi  a  Assembleia  que,  de  maneira  quase

protagonista,  iniciou, no ano passado, no País, o envolvimento dos legislativos no

Plano Brasil sem Miséria, no Minas sem Miséria, com um dos maiores seminários

legislativos que esta Casa já realizou. Neste ano, está liderando as campanhas de

enfrentamento  do  “crack”,  de  busca  de  mais  recursos  para  a  saúde  e  de

renegociação das dívidas dos Estados brasileiros.  Então, isso é muito importante,

porque os temas são globais e afetam todos: os jovens, os idosos e as famílias de

Minas e do Brasil. Quero também agradecer a presença do governo do Estado, do

Subsecretário Gabriel, e cumprimentar a Profa. Rita de Cássia, da PUC. Transmita
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um abraço ao nosso Reitor,  orientador  espiritual  e amigo D. Joaquim Mol.  Quero,

ainda, cumprimentar a Ruth, da Escola do Legislativo, e, na sua pessoa e na pessoa

da  Eugênia,  toda  a  equipe  da  escola;  o  Professor  Manoel,  da  PUC;  o  Sérgio,

representando as câmaras municipais; os professores e as escolas.

Fico muito feliz, Presidente Deputado Dinis Pinheiro, de estar aqui hoje, mais uma

vez. Esta é a 9ª edição do Parlamento Jovem. Tive a honra de acompanhar todas

elas. Lembro-me como se fosse hoje. No meio de 2003, alguns ex-professores que

tive – fui aluno do curso de Serviço Social da PUC – me procuraram na Assembleia,

pois havíamos acabado de implantar a Comissão de Participação Popular. Vieram o

Prof.  José  Márcio,  a  Beth  Marques,  a  Profa.  Cristina  Vilani,  a  Regina  e  a  Dora

apresentar uma proposta de parceria para o envolvimento da juventude no debate de

políticas públicas. Imediatamente, até pelo “know-how” e pela experiência na Casa,

convidamos  a  Escola  do  Legislativo,  que  já  desenvolvia  ações  importantes,  para

participar  desse  projeto.  A  Escola  do  Legislativo  e  o  conjunto  da  Assembleia

Legislativa abraçaram essa ideia com muita competência e envolvimento e, em 2004,

lançamos - estou vendo o Alaor, que, na época, era o Diretor da Escola – a primeira

edição  do  Parlamento  Jovem.  A  cada  ano,  o  Parlamento  Jovem  vem  se

aperfeiçoando e nos trazendo uma nova dinâmica.

Quero dizer  a vocês que algumas das propostas  dessas  edições  tiveram efeito

prático  em  Minas,  a  exemplo  da  extensão da alimentação escolar  para  o  ensino

médio,  que  já  teve  início.  Lá  atrás,  o  ensino  médio  não  tinha  apoio  quanto  à

alimentação escolar. Ela surgiu em Minas para as regiões mais pobres, por meio de

uma proposta do Parlamento Jovem. A lei que criou o Plano Estadual de Juventude

incorporou uma sugestão de uma das edições do Parlamento Jovem, objetivando

rever  a  formação  do  Conselho  Estadual  da  Juventude.  Desejavam  ampliar  a

participação  da  representação  da  juventude  no  Conselho  Estadual.  Este  ano,  o

Subsecretário Gabriel enviou um projeto exatamente para alterar a composição do

Conselho Estadual da Juventude; e a Assembleia está fazendo esse debate.

Os integrantes de outra edição do Parlamento Jovem solicitaram uma lei  – e aí

descobrimos que essa lei já existia – que obrigasse as escolas a ceder espaço para

grêmio estudantil. Já existe essa lei. Então, enviamos um ofício a todas as escolas
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para que cumprissem a lei, não negassem aos jovens os espaços para a instalação

de grêmios.  Então, há um universo de propostas.  Lendo as propostas deste ano,

quero dizer que vocês estão absolutamente sintonizados com os debates que temos

feito, em todo o Estado de Minas Gerais. No caso da participação para a implantação

dos  grêmios,  os  instrumentos...  Fui  participante  de movimento  estudantil.  É  muito

importante  a  organização  dos  grêmios.  Há  propostas  que  obrigam  Prefeitos  e

Presidentes de câmaras municipais a prestarem contas, nas escolas, do que eles

estão fazendo, principalmente em relação a políticas de juventude e educação. Há a

preocupação com a formação virtual, a criação de laboratórios e a capacitação dos

professores.  Se estes não estiverem incluídos digitalmente, como formarão jovens

para o mundo virtual?

Além disso, houve propostas interessantes em relação ao combate ao “bullying”, à

diversidade e à mobilização da sociedade contra qualquer tipo de discriminação de

gênero, sexo e etnia; e propostas polêmicas que certamente gerarão muita discussão

no Plenário.

Queria  parabenizá-los,  pois  esse  trabalho  é  muito  importante.  Presidente  Dinis,

talvez esse seja  um dos projetos  que mais têm trazido resultados e crescido  em

qualidade ao longo dos anos. Começou com esse apoio, que continua imprescindível,

da PUC Minas, que faz aportar,  com seus monitores  e professores, um conteúdo

fundamental.  Quando se descentralizam as  ações para  as  câmaras municipais,  o

Parlamento  Jovem  abre  a  possibilidade  de  outras  instituições  de  ensino  superior

estabelecerem essas parcerias. Estava com o pessoal de Leopoldina, onde a Uemg

faz essa integração. Então, estamos envolvendo o Legislativo Municipal, instituições

de nível superior e escolas de ensino médio. Neste ano são quase 70 escolas, 500

jovens participando, assim como 15 ou 16 Municípios. Isso é muito importante.

Quero  cumprimentá-los  e  terminar  minha  fala  dizendo  que  receberemos  as

propostas  que  vocês  priorizarão  e  aprovarão  aqui  na  Comissão  de  Participação

Popular. Mesmo se não for possível dentro de toda a programação, hoje ou quando

vocês sistematizarem, elas serão analisadas com toda a calma e a participação de

todos, que serão devidamente informados.

Sr. Presidente, finalizo fazendo aqui um desafio. No ano que vem completaremos
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10 anos de Parlamento Jovem. Penso que devemos envolver as 10 macrorregiões de

Minas no Parlamento Jovem para que todo o Estado tenha a oportunidade, como

vocês estão tendo, dessa integração e troca de experiência para darmos um salto

ainda maior  sem perder  a  qualidade e para  que todo o  Estado de Minas  Gerais

entenda que o jovem é protagonista do seu presente e que não há ninguém melhor

do que ele para iluminar as ações deste Poder Legislativo e do Poder Legislativo

Municipal. Parabéns. Um bom trabalho para todos hoje.

O  Sr.  Presidente  –  A Assembleia  de  Minas  manifesta  os  agradecimentos  aos

componentes desta Mesa. Aproveito o ensejo para solicitar aos jovens componentes

que  tiremos  uma  bela  foto,  que  certamente  será  memorável  e  guardada  como

verdadeira relíquia para todos nós. Parabéns. Um ótimo trabalho para todos.

- Procede-se à sessão de fotos.

2º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 2º Painel os estudantes

Elias  Rodrigo  Arruda,  coordenador  do  grupo de trabalho  Participação Coletiva  no

Espaço da Escola, do Município de Juiz de Fora; Letícia Ferreira Camargo, relatora

do grupo de trabalho Participação Coletiva no Espaço da Escola, do Município de

Poços  de Caldas;  Artur  Alexandre  Gonçalves  da  Silva,  coordenador  do  grupo de

trabalho Função das Redes Virtuais na Formação Cidadã, do Município de Pouso

Alegre; Gabriele Almeida de Paula, relatora do grupo de trabalho Função das Redes

Virtuais na Formação Cidadã, do Município de Viçosa; Lucas de Oliveira Bramante,

coordenador do grupo de trabalho Diversidade Cultural: Gênero, Sexualidade e Etnia,

do  Município  de  João  Monlevade;  e  Larissa  Coelho  Lopes,  relatora  do  grupo  de

trabalho Diversidade Cultural: Gênero, Sexualidade e Etnia, do Município de Visconde

do Rio Branco.

Sessão do Parlamento Jovem de Minas 2012

Apresentação dos Relatórios Aprovados nos Grupos de Trabalho

O  estudante  Elias  Rodrigo  Arruda  -  Boa  tarde.  A  partir  deste  momento,  os

coordenadores e relatores disporão, conjuntamente, de até 10 minutos para relatar o

processo de discussão dos grupos de trabalho.
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- Procede-se à leitura dos relatórios aprovados nos grupos de trabalho.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O estudante Elias Rodrigo Arruda - Lembro que algumas propostas estão sendo

passadas de mesa em mesa. Vamos, primeiro, ler as propostas, antes de começar a

assinar, porque às vezes é proposta com que vocês podem não concordar. Gente,

vamos tentar não segurar as propostas em cima das mesas. Quem já assinou pode

passar a proposta para trás, para agilizar. Para as novas propostas, teremos somente

a aprovação; não haverá destaque nas novas. O esquema é o mesmo de ontem.

O  estudante  Artur  Alexandre  Gonçalves  da  Silva  -  Gostaria  de  informar  aos

presentes que esta sessão terá a seguinte dinâmica: leitura das propostas aprovadas

nos  grupos  de trabalho  e  levantamento  dos  pedidos  de  destaque;  aprovação em

bloco, por maioria simples,  das propostas não destacadas; apresentação oral dos

destaques solicitados, em até 2 minutos; discussão e votação, por maioria simples,

dos  destaques;  apresentação,  discussão  e  votação  das  novas  propostas

apresentadas dentro do prazo estabelecido, desde que subscritas por,  no mínimo,

35%  dos  votantes;  entrega  do  documento  final  ao  representante  da  Assembleia

Legislativa de Minas Gerais.

O  estudante  Lucas  de  Oliveira  Bramante  –  A  fim  de  verificar  o  quórum,  a

coordenadoria  solicita  aos  votantes  presentes  que levantem  o  crachá,  ou  seja,  o

cartão de votação. (- Pausa.) Houve problemas na contagem. Solicito que levantem o

cartão novamente e permaneçam com ele levantado, para recontagem. (- Pausa.) Há

101 votantes presentes. Portanto, são necessárias 35 assinaturas para apresentação

de  novas  propostas,  ou  seja,  35%  dos  presentes.  As  propostas  deverão  ser

apresentadas em formulário próprio,  disponível na mesa de assessoria ao lado da

tribuna. Lembramos que o prazo para apresentação de novas propostas se encerrará

às 17 horas. Depois desse prazo não é possível solicitação de nova proposta.

Leitura das Propostas Aprovadas nos Grupos de Trabalho e Apresentação de

Destaques

O estudante Elias Rodrigo Arruda - Passaremos agora à leitura das propostas dos

grupos de trabalho. Peço a todos que, caso já saibam que vão solicitar destaque na

primeira, segunda ou terceira propostas, que se direcionem aos microfones que se
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encontram nas laterais e na frente do Plenário.

-  Procede-se  à  leitura  das  propostas  aprovadas  nos  grupos  de  trabalho  e  à

apresentação de destaques.

Discussão e Votação dos Destaques

O estudante Elias Rodrigo Arruda - A coordenação esclarece que novas propostas

poderão  ser  apresentadas  por  escrito  até  às  17  horas,  entregues  à  mesa  da

assessoria,  ao  lado da tribuna,  a  minha esquerda.  Lembro  que,  para  isso,  serão

necessários  35%  das  assinaturas  dos  presentes,  ou  seja,  35  assinaturas,  para

apresentação de novas propostas. Quero também salientar que já que temos muitos

destaques, caso algum de vocês seja atendido pela fala do colega, peço por favor

que abra mão da sua palavra. Há muitos destaques e temos de cumprir o horário.

O  estudante  Lucas  de  Oliveira  Bramante  -  Quem  tiver  alguma  dúvida,  alguma

pergunta, solicito que dirija à mesa ou aos representantes da PUC. Agora vamos dar

início à apresentação e à votação dos destaques. Será concedida a palavra por até 2

minutos aos inscritos.

- Procede-se à discussão e votação dos destaques.

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) – Agendaremos com os coordenadores

do Parlamento Jovem e o grupo de estudantes a entrega da proposta final. Faremos

a leitura do documento aprovado, juntamente com os outros Deputados da Comissão.

Os trabalhos continuam - espero que com a mesma qualidade apresentada até agora.

Vamos receber o documento final na Comissão de Participação Popular, na próxima

quinta-feira, dia 5 de julho.

Discussão e Votação de Novas Propostas

O estudante Lucas de Oliveira Bramante – Neste instante, passaremos às novas

propostas. Com a palavra, o Elias, que fará a leitura delas.

- Procede-se à discussão e votação de novas propostas.

Aprovação do Documento Final

O  estudante  Artur  Alexandre  Gonçalves  da  Silva  –  Em  nome  da  Mesa

Coordenadora, declaro aprovado o documento final do Parlamento Jovem de Minas

2012, sobre o tema “Educação Cidadã”. Gostaria de parabenizar também todos os

Deputados jovens, Coordenadores e monitores pelo excelente trabalho desenvolvido



67
____________________________________________________________________________

nesta tarde.  Com certeza,  estamos dando um grande passo para a cidadania do

Brasil.

- O teor do documento final aprovado é o seguinte:

PARLAMENTO JOVEM DE MINAS 2012

Tema: Educação Cidadã

Subtema 1 - Participação Coletiva no Espaço da Escola

1 - Inclusão, nos currículos de matérias relacionadas com as ciências humanas, de

temas políticos e referentes à participação e à cidadania; e realização, pelas escolas,

de palestras e oficinas, a partir do ensino fundamental, com reciclagem e preparação

prévia dos professores, a fim de conscientizar e mobilizar a comunidade escolar.

2 - Realização de ciclo de palestras, feira de profissões, testes vocacionais e outras

atividades, com o objetivo de auxiliar os estudantes do 9º ano do ensino fundamental

e do ensino médio na escolha profissional, havendo possibilidade de o poder público

firmar convênios com instituições de ensino superior públicas e privadas, profissionais

liberais, entidades de classe e ONGs para realizar tais atividades.

3 -  Criação,  nas escolas estaduais,  municipais  e privadas,  de jornal  informativo

bimestral,  impresso ou virtual,  de acordo com a preferência de cada instituição de

ensino,  com  conteúdo  voltado  para  alunos,  professores  e  comunidade,  com

informações sobre projetos, notícias, eventos e acontecimentos em geral, envolvendo

a dinâmica escolar, fortalecendo assim a comunicação entre escola e sociedade.

4  -  Criação  de  plenária  escolar  com o  objetivo  de  realizar  reuniões  periódicas,

previstas no calendário escolar e amplamente divulgadas no meio estudantil, em que

os estudantes possam debater  sobre questões referentes à escola e ao ensino e

oferecer críticas e propostas para melhorias.

5  -  Criação  de  mecanismos  que  possibilitem  às  escolas  a  obtenção  de

financiamentos junto à iniciativa privada e ao terceiro setor, para o desenvolvimento

de projetos que tenham cunho psicopedagógico e que visem a melhorar as relações

professor-aluno e aluno-aluno.

6 - Incentivo à criação de grêmios em todas as escolas do Estado, com o objetivo

de aumentar a participação coletiva no espaço escolar, tendo em vista que o grêmio é

a primeira forma de participação cidadã efetiva do aluno.
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Subtema 2 - Função das Redes Virtuais na Formação Cidadã

7 - Criação, pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, de “site” e de

aplicativo que possam ser acessados por todos os alunos regularmente matriculados

nas instituições de ensino do Estado, mediante uso de senha informada no ato da

matrícula. Como incentivo aos jovens, ao final de cada semestre deve ser feito um

levantamento dos dez estudantes cadastrados que foram mais  atuantes para que

sejam  premiados.  Os  “sites”  e  aplicativos  devem  possuir  as  seguintes

funcionalidades:

a) jogos “on-line” educativos;

b) simulados sobre temas relacionados à cidadania;

c) vídeos educativos sobre temas atuais que contribuam para a educação cidadã;

d) cursos virtuais gratuitos;

e) ferramentas para realização de videoconferências;

f)  estudos  modulares,  com  disponibilização  do  conteúdo  completo  de  todas  as

disciplinas para que funcionem como aula de reforço e de pré-vestibular,  podendo

contar também com a apresentação de material feito por alunos qualificados;

g)  criação  de  conta  para  comunicação  entre  aluno  e  Secretaria  de  Estado  de

Educação.

8 - Implantação do projeto “PC pro C”, com vistas à criação e à reformulação da

funcionalidade dos laboratórios de informática nas instituições de ensino, mediante

instalação  de  novos  equipamentos;  abertura  do  uso  para  alunos  durante  o

contraturno  e  em  momentos  oportunos  no  horário  de  aula,  acompanhado  por

professores,  para  fins  didáticos;  disponibilização  de  conexão  com  a  internet,

proporcionando ao aluno maior oportunidade de acesso a sites educativos; e bloqueio

de  “sites”  impróprios,  com  o  objetivo  de  melhor  aproveitamento  por  alunos  e

professores.

Subtema 3 - Diversidade cultural: gênero, sexualidade e etnia

9  -  Realização  de  atividades  extraclasse,  utilizando  a  estrutura  dos

estabelecimentos de educação ou quaisquer outros espaços públicos já existentes,

com o objetivo de conscientizar  os  alunos sobre cidadania,  priorizando atividades

culturais  diversificadas,  como  apresentações  musicais,  aulas  de  teatro,
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conhecimentos sobre diversidades étnicas e sexuais, por meio do uso de cartilhas,

curta metragens, eventos, feiras artísticas e culturais etc.

10 - Criação, pelo governo estadual, de salas em ambiente escolar destinadas ao

acolhimento  psicossocial,  com  acompanhamento  por  parte  de  terapeutas  e

psicólogos,  para  auxiliar  alunos  que  sofram  discriminação  em  decorrência  de

orientação  sexual,  gênero,  etnia,  deficiência,  etc.,  com  disponibilização  de

atendimento também para os pais dos alunos que não aceitam a orientação sexual do

filho, contando com terapia coletiva entre alunos, com intuito de reparar danos de

preconceito.

11 - Instituição, no Sistema Estadual de Educação, de políticas de capacitação e

preparação contínua dos profissionais licenciados da área de humanas, visando o

esclarecimento dos estudantes sobre temas transversais.

12 - Criação, pelo governo estadual, de propagandas a serem exibidas em todos os

meios de comunicação, abordando questões relativas à diversidade cultural.

13 - Proibição do uso de objetos de cunho religioso pelas escolas públicas.

Entrega de Certificados

O estudante Artur Alexandre Gonçalves da Silva - Convidamos a Sra. Ruth Schmitz

de  Castro,  Gerente-Geral  da  Escola  do  Legislativo,  para  fazer  a  entrega  dos

certificados de participação do Parlamento Jovem de Minas 2012. Obrigado.

A Sra. Ruth Schmitz de Castro - Farei um esclarecimento rapidamente, antes de

chamar os coordenadores para entregar o certificado. Conforme combinado com o

Deputado André Quintão, na semana que vem, na quinta-feira, dia 5 de julho, faremos

a  entrega  do  documento  aprovado  nesta  reunião,  na  Comissão  de  Participação

Popular.  Na  impossibilidade  de  haver  um  representante  de  todos  os  Municípios

presentes, criaremos uma comissão local para fazer a entrega, pois é somente uma

entrega formal.

Agora chamarei os coordenadores de cada Município para receber os certificados.

Câmara Municipal de Belo Horizonte, Rosemary de Souza Silva. Câmara Municipal

de Carandaí, Vereador Antônio Sebastião Ferreira Lima. Câmara Municipal de Espera

Feliz. Câmara Municipal de Iturama. Ícaro Trindade Carvalho, da Câmara Municipal

de João Monlevade. Sérgio Dutra, da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Vereadora
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Tizinha,  da  Câmara  Municipal  de  Leopoldina.  Cristiane  Alves  Nunes,  de  Montes

Claros. Régis de Brito Martins, da Câmara Municipal de Nova Serrana. Rigeli Adriana

da Silva Mata,  da Câmara Municipal  de Ouro Preto. Arlis  Silva Bassi,  da Câmara

Municipal de Poços de Caldas. Maria do Carmo Freitas Macedo, Madu, de Pouso

Alegre.  Elma  Marques  de  Souza  Costa,  de  Santos  Dumont.  Mônica  Bernardi

Pelizzaro  Reis,  da  Câmara  Municipal  de  Viçosa.  Vereador  André  Luiz  Fialho,  da

Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco.

- Procede-se à entrega dos certificados.

A Sra. Ruth Schmitz de Castro – Agradeço a todos os participantes, a todas as

câmaras municipais, aos coordenadores e aos professores. Principalmente, parabéns

a vocês, alunos, que participaram e abrilhantaram o nosso Parlamento.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 3 de julho, às 20

horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14

horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na

edição do dia 3/7/2012.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

REQUERIMENTO

Nº 3.390/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita seja formulado voto de congratulações com as autoridades que menciona pela

colaboração com as atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas

da PMMG. (- À Comissão de Segurança Pública.)

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 283/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Centro de Apoio ao Menor de Tapira, com sede no Município de

Tapira.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 283/2011 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Apoio ao Menor  de  Tapira,  com sede no Município  de  Tapira,  pessoa jurídica  de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção humana e da

família.

Com esse propósito, a instituição desenvolve projetos na área da educação para

crianças e adolescentes; fomenta a união e a solidariedade; realiza programas de

combate  às  drogas;  divulga  os  direitos  difusos  constitucionalmente  garantidos;

organiza  atividades  nas  áreas  de  saúde  e  assistência  social;  apoia  cursos

profissionalizantes dedicados a preparar adolescentes para o mercado de trabalho;

incentiva  o  trabalho  em  mutirão  e  a  preservação  do  meio  ambiente;  mantém

biblioteca.

Tendo em  vista  o  importante  trabalho  social  realizado pelo  Centro de  Apoio  ao

Menor  de  Tapira,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 283/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 526/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  o  projeto  de  lei  em tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 987/2007, visa declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural de Mumbuca – CCDM –, com sede

no Município de Jequitinhonha.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/3/2011  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  526/2012 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural de Mumbuca – CCDM –, com sede

no Município de Jequitinhonha.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

único,  que  seus  diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou

equivalentes  não  serão  remunerados,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

vantagens  ou  benefícios;  e,  no  art.  31,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  registrada  no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 526/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Pompílio  Canavez  -

Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 885/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
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De autoria do Deputado Carlin Moura, o Projeto de Lei nº 885/2011 tem por objetivo

instituir a Comenda Governador Benedito Valadares.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça e considerada jurídica, constitucional e legal na forma apresentada.

Compete agora a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, XIII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  885/2011 tem por  objetivo  instituir  a  Comenda  Governador

Benedito Valadares, com a finalidade de homenagear pessoas e instituições que se

tenham dedicado ao desenvolvimento político, cultural, econômico e social do Vale do

Rio  Doce  e  da  região  Centro-Oeste  do  Estado.  A  Comenda  será  concedida

anualmente,  pelo  Governador  do  Estado,  em  cerimônia  realizada  no  dia  4  de

dezembro,  data  de  nascimento  de  Benedito  Valadares,  alternadamente  nos

Municípios de Governador Valadares e Pará de Minas.

A relação dos agraciados, observada a quota mínima de 30% de mulheres, será

publicada em decreto contendo o nome completo do homenageado, sua qualificação,

seus dados biográficos e os serviços por ele prestados.

Benedito  Valadares  Ribeiro  nasceu  em  Pará  de  Minas,  em 1892.  Bacharel  em

Odontologia  e  Direito,  foi  Advogado e  Chefe de Polícia.  Em sua vida  política,  foi

Vereador  e Prefeito  em Pará de Minas, Deputado Federal constituinte em 1933 e

1946, Senador, Interventor e Governador do Estado de Minas Gerais.

Apoiou a Aliança Liberal, formada por Minas Gerais, pelo Rio Grande do Sul e pela

Paraíba, que sustentava a candidatura de Getúlio Vargas à Presidência em oposição

à política paulista. Quando o movimento levou o gaúcho ao poder, Benedito Valadares

era Prefeito em Pará de Minas e fiel aliado do Governador Olegário Maciel. A morte

desse  Governador  durante  o  mandato  instaurou  uma intensa  disputa  sucessória.

Getúlio Vargas optou por Benedito Valadares, político sem expressão e sem vínculo

com os  que disputavam o comando do Estado,  mas executor  fiel  da  vontade do

Presidente.

Em  1935,  foi  eleito  pelos  Deputados  Estaduais  constituintes  para  o  cargo  de

Governador do Estado, continuando como chefe do Governo após a instauração do
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Estado Novo, até 1945, quando Getúlio Vargas foi deposto.

Benedito  Valadares  tornou-se  um  político  poderoso  e  ganhou  fama  por  sua

habilidade nas negociações. Ao mesmo tempo, seu jeito simples foi responsável pelo

surgimento  de  um  rico  anedotário  sobre  sua  pessoa.  Coligado  com  outros

Interventores, fundou o Partido Social Democrático – PSD –, do qual foi presidente

por vários anos. Apoiou a Revolução de 1964 e, com a extinção dos antigos partidos,

filiou-se, em 1966, à Aliança Renovadora Nacional – Arena. Em 1971, aos 79 anos,

quando ocupava o cargo de Senador, retirou-se da vida pública.

Entre  as  realizações  do  Governo  de  Benedito  Valadares  podemos  citar  a

construção do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, da Penitenciária Agrícola de

Neves,  em  Ribeirão  das  Neves,  e  da  Cidade  Industrial,  em  Contagem;  a

reorganização do sistema bancário do Estado e a transferência para a Capital mineira

da sede do Banco Mineiro da Produção, posteriormente Banco do Estado de Minas

Gerais – Bemge –; a remodelação da estrutura administrativa do Estado; a criação do

Serviço de Fomento à Produção do Algodão, do Conselho de Expansão Econômica

do Estado e do Departamento Estadual de Estatísticas; e a implantação de escolas

técnicas e industriais.

Benedito Valadares teve papel destacado na consolidação do chamado segundo

ciclo  civilizacional  brasileiro,  com  a  implementação  do  Estado  nacional-

desenvolvimentista,  que  garantiu  direitos  trabalhistas  e  progresso  educacional  e

cultural.

Segundo a justificação do autor do projeto, entre 1930 e 1980, o Brasil reforçou sua

identidade nacional. Foram constituídos aparelhos públicos de educação e produção

científica e implementadas políticas culturais que contribuíram para a formação de

uma cultura  e  de  uma identidade  brasileiras.  Em  Minas  Gerais,  além  da  Cidade

Industrial  de Contagem, foram construídas a conexão Vitória-Minas da Central  do

Brasil, que colocou Figueira do Rio Doce (atual Governador Valadares) em ligação

com os principais centros consumidores, em 1936; e, em 1943-1944, a Rodovia Rio-

Bahia – BR-116.

Assim, a Comenda Benedito Valadares visa estimular e valorizar ações em prol do

desenvolvimento  cultural,  econômico  e  social  da  região  Centro-Oeste  de  Minas
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Gerais e do Vale do Rio Doce.

Conclusão

Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei

nº 885/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Ulysses Gomes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.284/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Viegas, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária, Cultural e Educativa de Radiodifusão de

Itumirim – Acreditar –, com sede no Município de Itumirim.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/8/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.284/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária, Cultural e Educativa de Radiodifusão de Itumirim – Acreditar

–, com sede no Município de Itumirim.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 10, § 4º, (ver

alteração de 25/6/2011), que seus Diretores, Conselheiros e associados não serão
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remunerados; e, no art. 35, § 2º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, de caráter comunitário e sem

fins lucrativos.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.284/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Pompílio  Canavez,  relator  -  Glaycon  Franco  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.755/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública  a Associação Comunitária  Tenda do Senhor,

com sede no Município de Timóteo.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.755/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Tenda do Senhor, com sede no Município de Timóteo, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  fomentar  o

desenvolvimento econômico, social e cultural daquela comunidade.

Na consecução de seu propósito, a instituição realiza atividades sociais, culturais,

esportivas e de lazer; combate a fome, a desigualdade social e a pobreza; difunde

valores universais como paz, cidadania, ética, bem comum e democracia; e mantém

instituto de ensino formal e não formal.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.
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1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida Associação,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.755/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.828/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos da Agrovila Pinhal

- Amaap -, com sede no Município de Aiuruoca.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.828/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Moradores e Amigos da Agrovila Pinhal – Amaap –, com sede no Município de

Aiuruoca,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

escopo  contribuir  para  a  melhoria  das  condições  de  vida  dos  moradores  da

comunidade.

Com esse propósito, a instituição preserva a cultura local; defende a conservação

do meio ambiente; incentiva a melhoria profissional nas áreas de artesanato, saúde,

educação,  esporte,  lazer  e  cultura  por  meio  de  cursos  e  palestras;  desenvolve

atividades para crianças, adolescentes e idosos; apoia os produtores rurais.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação de Moradores e

Amigos da Agrovila Pinhal, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.828/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.936/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Desenvolvendo Vida e Missão – Advem –,

com sede no Município de Uberlândia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.936/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Desenvolvendo Vida e Missão -  Advem -,  com sede no Município  de  Uberlândia,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  assistencial  e

filantrópico que tem como escopo contribuir para a melhoria das condições de vida

dos moradores dessa comunidade.

Na consecução de seu propósito, a instituição presta assistência social para suprir

as necessidades básicas das pessoas em situação de vulnerabilidade;  promove a

proteção  da  família,  da  maternidade,  da  infância,  da  adolescência  e  da  velhice;

ampara crianças e adolescentes carentes; busca a habilitação e a reabilitação de

pessoas com deficiência, facilitando sua integração na vida comunitária; fomenta o

enfrentamento da pobreza; oferece assistência médica, odontológica, psicológica e

educacional;  e  mantém  cursos  profissionalizantes,  de  inclusão  digital  e  de

alfabetização para adultos.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  no
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Município de Uberlândia, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.936/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.981/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  João  Leite,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública  a Associação Mineira  de  Academias  –  Acadmig  –,  com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.981/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mineira  de  Academias –  Acadmig  –,  com sede no Município  de  Belo

Horizonte.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 22, parágrafo

único (ver alteração estatutária de 31/3/2012), que as atividades de seus dirigentes e
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conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer

benefício  ou  vantagem,  sob  qualquer  forma  ou  pretexto;  e,  no  art.  55,  que,  na

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

entidade de caráter filantrópico.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.981/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Pompílio  Canavez  -  Rosângela  Reis  -

Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.988/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Felicidade Sim – Ascofes –,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.988/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Felicidade Sim – Ascofes –, com sede no Município de Belo Horizonte,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a

melhoria da qualidade de vida de seus associados.

Na consecução de seu propósito, a instituição estimula o lazer, o esporte, a cultura

e o convívio social como forma de integração; presta serviços de utilidade pública;

incentiva o desenvolvimento humano, cultural, social e econômico da comunidade em

que  atua;  desenvolve  ações  para  a  habilitação  e  reabilitação  de  pessoas  com

deficiência,  apoiando sua integração ao mercado de trabalho;  promove atividades

com  crianças,  adolescentes  e  idosos;  realiza  cursos  de  alfabetização  e  de
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capacitação de jovens e adultos.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Ascofes em prol da

melhoria da vida dos menos favorecidos, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.988/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.998/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  e  Agricultores

Familiares de Caiapó e Região – Ancar –, com sede no Município de Pirapetinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.998/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores e Agricultores Familiares de Caiapó e Região – Ancar –, com sede no

Município de Pirapetinga, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem por escopo melhorar as condições de vida daquela comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  ações  de  incentivo  à  geração  de

emprego e renda; fomenta o aprimoramento profissional de seus beneficiados por

meio de cursos de capacitação; busca alternativas econômicas, culturais, desportivas

e sociais  para  proporcionar  melhor  convívio  entre  seus  associados;  e  incentiva  a

cultura do associativismo e a defesa dos direitos fundamentais.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  dos

Moradores e Agricultores Familiares de Caiapó e Região, consideramos meritória a
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iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.998/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Tiago Ulisses, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.089/2012

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria  do  Deputado  Carlos  Mosconi,  o  projeto  de lei  em epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública  a Liga  Tricordiana de Companhia de Reis  –

Litricor –, com sede no Município de Três Corações.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.089/2012  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Liga

Tricordiana  de  Companhia  de  Reis  –  Litricor  –,  com  sede  no  Município  de  Três

Corações,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

escopo o fomento do desenvolvimento e a organização das Companhias de Reis.

Na consecução de seu propósito,  a instituição auxilia  administrativamente essas

organizações; estabelece regras disciplinares de conduta para elas e para os foliões,

especialmente  para  apresentações  em festividades folclóricas;  apoia  a  divulgação

cultural e o estudo do folclore; promove e preserva a tradição cultural da Festa de

Santos Reis; incentiva a cooperação e a cordialidade entre seus associados.

Tendo em vista o trabalho realizado pela Liga Tricordiana de Companhia de Reis na

defesa do folclore mineiro, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.089/2012, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.137/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Atlética Monte-Sionense, com sede no Município de

Monte Sião.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/5/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.137/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Atlética Monte-Sionense, com sede no Município de Monte Sião.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 74, que seus

diretores e conselheiros não serão remunerados, a qualquer título; e, no art. 76, § 2º,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade de assistência social sediada no Município de Monte Sião.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.137/2012 na forma apresentada.



84
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Glaycon  Franco,  relator  -  Pompílio  Canavez  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.171/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  de  Pequenos  Produtores  Rurais  e  Trabalhadores

Rurais da Região do Milivre, com sede no Município de Montes Claros.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.171/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pequenos Produtores Rurais e Trabalhadores Rurais da Região do Milivre, com

sede no Município de  Montes Claros,  pessoa jurídica de direito  privado,  sem fins

lucrativos, fundada em 1986.

A instituição tem como escopo desenvolver  projetos  assistenciais  de combate à

fome e à pobreza para minorar os efeitos da natureza e da seca sobre os moradores

da região; proteger a saúde da família, da maternidade, da infância, da adolescência

e da velhice; prestar assistência médica e odontológica; realizar projetos culturais e

desportivos, de melhoria do emprego e da renda, de instrumentalização do produtor e

de saneamento básico;  promover a integração de seus assistidos no mercado de

trabalho; cuidar da habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e de sua

integração na vida comunitária; fornecer abrigo e assistência alimentar a pessoas em

situação  de  vulnerabilidade;  amparar  crianças,  adolescentes  e  idosos  carentes;  e

preservar o meio ambiente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Associação  de  Pequenos

Produtores  Rurais  e  Trabalhadores  Rurais  da  Região  do  Milivre,  consideramos

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

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.171/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.174/2012

Comissão de Cultura

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Bruno  Siqueira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Grêmio  Recreativo  Assistencial  e  Cultural

Mirim Império da Torre, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  3.174/2012 pretende declarar de utilidade pública o Grêmio

Recreativo Assistencial e Cultural Mirim Império da Torre, com sede no Município de

Juiz de Fora, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo o desenvolvimento de atividades de natureza artística, cultural e social.

Para a consecução de seu propósito, a instituição realiza festas para estimular a

vida  social  e  a harmonia  da  comunidade em que atua;  participa  das  festividades

carnavalescas  da  cidade;  organiza  eventos  para  relembrar  antigos  carnavais;

desenvolve programas de cooperação técnica com organizações públicas e privadas

no intuito de preservar a cultura do carnaval.

Tendo em vista o trabalho realizado pelo Grêmio Recreativo Assistencial e Cultural

Mirim Império da Torre em prol da preservação da cultura carnavalesca no Município

de  Juiz  de  Fora,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.174/2012, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.178/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Comunidade Terapêutica DaVida, com sede no Município de

Itabirito.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.178/2012  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Comunidade Terapêutica DaVida, com sede no Município de Itabirito, pessoa jurídica

de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a  reabilitação  de

dependentes químicos.

Com  esse  propósito,  a  instituição  acompanha  pessoas  que  se  propõem  a

abandonar o uso de substâncias químicas, por meio de programa de ajuda mútua,

princípio fundamental do processo de recuperação.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  realizado  pela  Comunidade

Terapêutica DaVida, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.178/2012, em turno

único, com na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Hely Tarqüínio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.182/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do Deputado Adalclever  Lopes,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Dom Larense, com

sede no Município de Caratinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.182/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Dom Larense, com sede no Município de Caratinga, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  contribuir  para  o

desenvolvimento da comunidade onde atua com vistas à melhoria das condições de

vida de seus integrantes.

Na consecução de seu propósito, a instituição defende a proteção da saúde, da

família, da infância, da adolescência e da velhice; incentiva a preservação do meio

ambiente; combate a fome e a pobreza; promove a divulgação da cultura e do esporte

com meios de integração social; busca a habilitação e a reabilitação de pessoas com

deficiência; pesquisa as necessidades locais, facilitando seu atendimento; estimula o

espírito comunitário; reivindica obras de infraestrutura para o Município.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  em  Caratinga  pela

Associação  Comunitária  Dom  Larense,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.182/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Rosângela Reis, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.186/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Maria Joanita de Apoio ao Paciente com

Câncer - Amjoapac -, com sede no Município de Bom Repouso.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.186/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Maria Joanita de Apoio ao Paciente com Câncer - Amjoapac -, com sede no Município

de Bom Repouso, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como escopo a prestação de assistência ao paciente oncológico.

Com esse  propósito,  a  instituição zela  pelo  atendimento  das  necessidades  das

pessoas  com  enfermidades  oncológicas,  com  vistas  à  sua  recuperação;  realiza

atividades  de  terapia  ocupacional,  visando  ao  equilíbrio  emocional  dos  doentes;

organiza campanhas e eventos a fim de obter recursos para a assistência material e

educativa dos pacientes.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Amjoapac,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.186/2012, em turno

único, com na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Neider Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.187/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
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de utilidade pública a entidade Por Uma Ribeirão das Neves Melhor - Espaço Cultural

Saber Viver, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.187/2012 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Por Uma Ribeirão das Neves Melhor -  Espaço Cultural Saber Viver, com sede no

Município  de  Ribeirão  das  Neves,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, que tem como escopo a execução de serviço de radiodifusão comunitária

com finalidade educativa, artística, cultural e informativa.

Com esse propósito, a instituição promove a qualificação profissional do trabalhador

e a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho; incentiva o resgate

de  conhecimentos  tradicionais  de  artesanato,  a  democratização  e  o  acesso  à

tecnologia de informação; busca a geração de trabalho e renda por meio do ensino de

práticas produtivas, cooperativistas e associativistas; mantém viva a memória cultural

popular relacionada com os usos, costumes e tradições da região; luta pela promoção

gratuita da educação e da saúde; orienta sobre a preservação do meio ambiente e o

desenvolvimento sustentável.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade  pelo

desenvolvimento  do  Município  de  Ribeirão  das  Neves,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.187/2012, em turno

único, com na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Pompílio Canavez, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.202/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neilando  Pimenta,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a Fundação Hospitalar Philadelfia - FHP -, com sede no

Município de Teófilo Otoni.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.202/2012 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Hospitalar Philadelfia - FHP -, com sede no Município de Teófilo Otoni, pessoa jurídica

de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como escopo apoiar  projetos  nas

áreas de saúde, ensino e pesquisa, visando ao bem-estar social.

Com esse propósito,  a instituição luta pelo financiamento  e desenvolvimento da

saúde  regional;  oferece  unidades  ambulatoriais  para  consultas,  exames  de

diagnóstico  e  tratamento  dialítico;  congrega  uma  equipe  multidisciplinar  de

profissionais necessários ao cuidado integrado do bem-estar e à assistência social de

seus assistidos;  presta  assistência  a  pacientes  renais  crônicos;  realiza  cursos de

especialização e educação continuada na área da saúde; promove campanhas de

prevenção da doença renal crônica e de incentivo à doação de órgãos; e concede

bolsas, viagens de estudo e prêmios para trabalhos científicos.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Fundação  Hospitalar

Philadelfia,  consideramos meritória  a iniciativa de lhe outorgar  o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.202/2012, em turno

único, com na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Hely Tarqüínio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.203/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Loja  Maçônica  Capitólio  das  Águias

Uberabense, com sede no Município de Uberaba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.203/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Loja Maçônica Capitólio das Águias Uberabense, com sede no Município de Uberaba,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a prática

de  atividades  filantrópicas,  particularmente  voltadas  para  a  assistência  social  às

pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  procura,  no  incentivo  à  paz  e  à

harmonia,  a  consolidação  de  valores  universais  como  ética,  direitos  humanos,

cidadania e democracia; busca a evolução sadia da humanidade, por meio de seu

aprimoramento intelectual e da solidariedade; e fomenta a educação e a cultura.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como objetivo adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido no Município de Uberaba

pela citada entidade, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.203/2012, em turno

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

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.
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Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.209/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros São

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

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.209/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Moradores dos Bairros São João Batista e Novo Horizonte de Cruzília, com sede

nesse Município, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo a prestação de assistência social aos moradores dessa comunidade.

Na consecução de seu propósito,  a instituição defende a proteção da saúde da

família,  da  maternidade,  da  infância  e  dos  idosos;  desenvolve  atividades  para  a

inclusão social de crianças e adolescentes; busca a habilitação e a reabilitação de

pessoas  com  deficiência  e  sua  integração  na  comunidade;  orienta  sobre  a

preservação  do  meio  ambiente;  combate  a  fome  e  a  pobreza;  oferece  cursos

profissionalizantes; divulga a cultura e o desporto e incentiva o voluntariado.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.209/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Carlos Pimenta, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.240/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Extrema.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  12/6/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.240/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Extrema.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 36 do estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso III,

que  as  atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados,  benfeitores  e

equivalentes  não  serão  remuneradas;  e,  no  inciso  IV,  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,

preferencialmente  vinculada  à  Sociedade  de  São  Vicente  de  Paulo,  com

personalidade  jurídica,  sede  e  atividades  no  Município  de  Extrema  e  registro  no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.240/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.
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Sebastião  Costa,  Presidente  -  Glaycon  Franco,  relator  -  Pompílio  Canavez  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.253/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Anselmo José Domingos,  o projeto de lei  em tela  visa

declarar  de  utilidade pública o  Projeto de Ação Solidária  -  Proas -,  com sede no

Município de Santa Luzia.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  14/6/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.253/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto de Ação Solidária – Proas –, com sede no Município de Santa Luzia.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 3.253/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Glaycon  Franco,  relator  -  Pompílio  Canavez  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.259/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Comunidade Terapêutica Esperança, com sede no Município de

Timóteo.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  15/6/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.259/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Comunidade Terapêutica Esperança, com sede no Município de Timóteo.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no § 2º do art. 1º, que

as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou  equivalentes  não  são  remuneradas;  e,  no  art.  46,  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, de fins

não  econômicos,  inscrita  no  Conselho  de  Assistência  Social  de  Timóteo,  ou  a

entidade de fins semelhantes aos da instituição dissolvida.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.259/2012 na forma a.presentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Pompílio  Canavez  -

Rosângela Reis - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, “altera o art. 28 da Lei

Complementar  nº  64,  de 25  de março de 2002,  que institui  o  Regime Próprio de

Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela comissão anterior.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame pretende alterar o art. 28 da Lei Complementar nº 64, de

2002,  que  institui  o  Regime  Próprio  de  Previdência  e  Assistência  Social  dos

Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, com vistas a majorar de 11% para

22% a alíquota da contribuição patronal referente aos servidores que ingressaram no

serviço público estadual até 31/12/2001, com efeitos retroativos a 1º /1/2012.

Conforme a exposição de motivos do Governador do Estado, a alteração proposta

visa estabelecer o aumento da alíquota patronal relativa aos servidores vinculados ao

Fundo Financeiro de Previdência – Funfip. Informa-se, ainda, no referido texto, que

“inexistem alterações em alíquotas de contribuição de servidores ou sobre quaisquer
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benefícios a eles já assegurados”.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a proposição,

não vislumbrou óbice  de  natureza jurídico-constitucional  à  sua normal  tramitação.

Entretanto,  apresentou  o  Substitutivo  n° 1,  com  o  q ual  concordamos,  porque  a

proposição reproduz disposições já constantes no vigente art. 28 da mencionada lei

complementar e os princípios da técnica legislativa desaconselham a promoção de

alterações desnecessárias em leis em vigor.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, ressaltou que a

medida  proposta  não  onera  ou  prejudica  os  servidores  públicos,  pelo  contrário,

assegura-lhes “o pleno gozo de seus direitos previdenciários, que, embora garantidos

por lei, dependem da disponibilidade de recursos públicos para sua real efetivação”.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira da proposição, é importante ressaltar que a Lei

Complementar  nº  64,  de  2002,  reformou o  sistema previdenciário  dos  servidores

públicos do Estado de Minas Gerais, criando dois fundos: o Fundo de Previdência do

Estado de Minas Gerais – Funpemg –, ao qual compete o pagamento dos benefícios

dos  servidores  que  ingressaram  no  serviço  público  estadual  até  31/12/2001;  e  o

Funfip, ao qual compete o pagamento de benefícios dos servidores que ingressaram

a partir de 1º/1/2012.

O Funpemg garante que os trabalhadores do setor público integrem um regime de

capitalização que é financeira e atuarialmente equilibrado, ou seja, cria um sistema

autossustentado de previdência. Entretanto, o antigo regime, suportado pelo Funfip,

representa  um processo  de  transição,  que  precisa  arcar  com a  cobertura  de  um

passivo elevado.

Desse  modo,  com  o  intuito  de  buscar  uma  salutar  realidade  previdenciária,  a

proposta pretende majorar a contribuição patronal do Funfip. Por meio da Mensagem

nº 255, de 2012, o Governador do Estado informou que as alterações não ensejam

aumento de despesas para o Estado, uma vez que visam “tão somente a uma melhor

representação das parcelas patronais em relação aos valores despendidos a esse

título”, no âmbito do Funfip.

Cabe destacar que o inciso VII do art. 50 da Lei Complementar nº 64, de 2002,
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determina  que  constituem  recursos  a  serem  depositados  no  Funfip  as  dotações

orçamentárias previstas para pagamento de despesas com pessoal ativo e inativo e

com  pensionistas  necessárias  à  complementação  do  pagamento  dos  benefícios

assegurados pelo Tesouro do Estado. Assim, o Estado vem aportando continuamente

recursos  com  vistas  a  suprir  a  insuficiência  das  receitas  provenientes  das

contribuições  do  funcionalismo  público  e  das  contribuições  patronais,  de  forma  a

permitir o pagamento dos benefícios previstos. O anexo de metas fiscais do Projeto

de Lei nº 3.164, de 2012 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO –, demonstra, na

seção destinada à avaliação da situação financeira e atuarial do Funfip, a evolução do

déficit do fundo que, em 2011, era de, aproximadamente, R$ 5 bilhões.

A proposição em tela pretende,  portanto,  melhorar  a realidade previdenciária  do

Estado  ao  ajustar  o  valor  da  contribuição  patronal  à  necessidade  do  Funfip,

classificando  adequadamente  os  recursos  que  lhe  eram  anteriormente  aportados.

Dessa  forma,  não  há  que  se  falar  em  aumento  de  despesa,  uma  vez  que  tais

recursos  já  vêm sendo  alocados  no Fundo pelo  Tesouro  Estadual.  Sendo assim,

torna-se  desnecessária  a  apresentação  da  estimativa  do  impacto  orçamentário-

financeiro,  da  declaração  do  ordenador  de  despesa  de  que  há  adequação

orçamentária e financeira com a LOA, bem como compatibilidade da despesa com as

demais normas do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – e com a LDO.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

28/2012, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Doutor Viana - Tiago Ulisses - João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 632/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o Projeto de Lei nº 632/2011 dispõe

sobre a autorização dos órgãos ambientais para intervenções destinadas à realização

de melhorias nas rodovias situadas no Estado, bem como à sua conservação.
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Publicada no Diário do Legislativo de 17/3/2011, foi a proposição preliminarmente

apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade.  Cumpre,  agora,  a  esta  Comissão  analisar  a

proposição quanto aos aspectos de mérito, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise, similar à Resolução nº 81, de 1998, da Secretaria de Meio

Ambiente do Estado de São Paulo, pretende afastar da necessidade de autorização

ambiental a execução de atividades relacionadas à manutenção e ao melhoramento

das rodovias situadas no Estado. Entre essas atividades estariam: a supressão de

exemplares arbóreos exóticos;  a poda de árvores que encubram a sinalização ou

ofereçam risco à segurança; a estabilização de taludes de corte e saias de aterro sem

supressão de vegetação nativa arbórea em estágios avançados de regeneração; a

limpeza e  o  reparo  de  sistemas  de drenagem;  a  sinalização;  o  recapeamento;  a

pavimentação e a implantação de acostamento; e a implantação de terceira faixa que

não implique supressão de vegetação nativa nos estágios  médio e avançados de

regeneração  ou  realocação  de  população.  Essas  regras  valeriam  também  para

unidades de conservação e áreas de preservação permanente, nos casos que não

implicassem supressão de vegetação nativa ou desvio de curso de água.

O projeto de lei versa ainda sobre situações emergenciais nas quais a remoção de

vegetação se faz necessária para estabilização de encostas. Nesses casos, conforme

regulamento, caberia ao responsável pela rodovia apenas notificar o órgão ambiental

competente sobre a realização dos trabalhos pertinentes.

Como destacado pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta sinaliza a

necessidade  de  compatibilizar  a  eficiência  e  a  celeridade  demandadas  pelas

atividades de manutenção de rodovias com a proteção ambiental em suas margens.

Tendo isso em conta, e considerando sugestões da Secretaria de Estado de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  –  Semad  –,  a  referida  Comissão

apresentou o Substitutivo nº 1, limitando as intervenções às de caráter emergencial

ou  de  rotina  e  assegurando  que  o  material  florestal  porventura  removido  em

atividades de poda empreendidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem –
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DER-MG – receba a devida destinação econômica.

No que toca ao mérito, cumpre destacar as dificuldades para se dispor regra única

para todas as situações de atividades de intervenção em rodovias, o que decorre da

ampla variedade,  no Estado,  de fatores como os tipos de solo,  as  características

topográficas e a localização de áreas de uso restrito, como as áreas de preservação

permanente – APPs – ou as unidades de conservação – UCs. Reconhecendo essa

diversidade,  verifica-se  que  mesmo  os  casos  que  poderiam,  em  tese,  ser

considerados de baixo impacto ambiental, como a limpeza de um bueiro, poderiam

repercutir em grandes impactos negativos. É o que poderia ocorrer caso tal bueiro

estivesse situado numa vertente significativamente erodida, de solo frágil, e os restos

de  vegetação  que  o  “entopem”  estivessem  evitando  o  avanço  da  erosão.  Nessa

situação,  a  limpeza  da  estrutura  poderia  favorecer  a  aceleração  dos  processos

erosivos, levando ao comprometimento da própria rodovia.

Ponderações  desse  gênero  foram  expostas  por  representantes  da  Semad  em

audiência pública promovida pela Comissão de Transportes, Comunicação e Obras

Públicas  desta  Casa,  em  24/3/2010,  quando  estiveram  presentes  também

parlamentares, sociedade civil, DER-MG e uma entidade ambientalista. Na ocasião, a

citada secretaria  manifestou interesse em firmar  um convênio  com o  DER-MG,  a

exemplo do estabelecido com outras empresas concessionárias de serviços públicos,

como  a  Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  –  Cemig  –  e  a  Companhia  de

Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG –, com o intuito de prever mecanismos

simplificados de licenciamento e regularização ambiental.

De outra parte, os representantes do DER-MG alegaram que os prazos requeridos

pelo órgão ambiental para avaliar as licenças acabam provocando atraso significativo

e até mesmo comprometimento de obras que poderiam contribuir notadamente para a

redução dos acidentes rodoviários. Em seus argumentos, lembraram que os recursos

para a realização de obras públicas têm prazos exíguos para aplicação, em função da

dinâmica orçamentária estadual, que não são compatíveis com os demandados pelo

órgão licenciador.

Tendo em vista esse cenário, e considerando a obrigação constitucional do Estado

de assegurar o equilíbrio ambiental, julgamos oportunas as modificações propostas
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por meio do Substitutivo nº 1. Não obstante, antevemos melhorias à proposição com

vistas à manutenção do controle, pelo órgão ambiental, das atividades empreendidas

pelo DER-MG. É o que propomos por meio da Emenda nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 632/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescente-se ao art. 2º o seguinte § 1º, renumerando-se os demais:

“Art. 2º – (…)

§  1º  –  A  autorização  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo  dependerá  de

comunicação prévia ao órgão ambiental competente, contendo a descrição detalhada

das intervenções a serem realizadas, o qual disporá de dez dias úteis contados do

recebimento da comunicação para contestá-las.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012 .

Célio Moreira, Presidente - Delvito Alves, relator - Gustavo Corrêa - Luzia Ferreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.449/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Inácio Franco, institui medidas

antipoluentes a serem adotadas em relação aos veículos de transporte coletivo em

circulação no Estado.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para que seja emitido parecer quanto ao

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

Fundamentação

A presente proposição busca instituir que as empresas de transporte coletivo que

exerçam  suas  atividades  no  Estão  adotem  medidas  eficazes  contra  a  poluição

provocada  pelos  veículos  de  transporte  coletivo  de  sua  propriedade.  Para  tanto,
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estabelece que o cano de descarga do veículo de circulação urbana tenha sua saída

pela parte superior do teto. Determina ainda que, em todos os veículos, os blocos e

bombas injetoras do mecanismo de combustão dos respectivos motores devem ser

mantidos em perfeito estado de conservação, com manutenção periódica. O projeto

fixa o prazo de um ano para a adoção das medidas citadas.

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou requerimento para que a proposição

fosse baixada em diligência à Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam – e ao

Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG –, a fim de colher subsídios

para a análise da iniciativa. Entretanto, até o presente momento, as informações não

foram prestadas.

Em  seu  exame,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  afirmou  que  a  medida

proposta vai ao encontro dos objetivos postos pelo ordenamento jurídico brasileiro,

em especial da norma contida no art.  225 da Constituição da República de 1988,

segundo a qual todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem

de uso comum de todos e essencial  à qualidade de vida das presentes e futuras

gerações.  Entretanto,  conclui  pela  supressão  dos  artigos  3º  e  4º  da  proposição

original, por entender que extrapolam o campo de atribuições do Poder Legislativo.

Com relação ao mérito, cabe destacar que é visível e comprovado o aumento da

poluição provocada pelos veículos automotores nas grandes cidades. Desde 1986,

está  em  andamento  o  Programa  de  Controle  de  Poluição  do  Ar  por  Veículos

Automotores  –  Proconve  –,  com  o  objetivo  de  reduzir  os  níveis  de  emissão  de

poluentes  por  veículos  automotores,  promover  o  desenvolvimento  de  tecnologias

limpas, criar programas de inspeção e manutenção de veículos, entre outros. Nessa

perspectiva, é meritória a proposição do Deputado Inácio Franco, que busca fazer

com que as empresas de transporte coletivo que exerçam suas atividades no Estado

de  Minas  Gerais  adotem  medidas  eficazes  contra  a  poluição  provocada  pelos

veículos de transporte coletivo de sua propriedade. No entendimento do autor, esses

veículos produzem excesso de poluentes muitas vezes em decorrência da falta de

revisão e manutenção do sistema de combustão.

De  acordo  com  dados  da  Associação  Nacional  dos  Fabricantes  de  Veículos

Automotores – Anfavea –, Minas Gerais possui a segunda maior frota de ônibus do
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país, o que corresponde a 11,85% da frota nacional desses veículos. Somente no ano

de 2010 foram licenciados 3.058 veículos de transporte coletivo em nosso Estado.

Esses  números  reforçam  a  necessidade  do  estabelecimento  de  normas  que

disciplinem a emissão de poluentes por parte desses veículos e garantam o bem-

estar  da  população,  uma  vez  que  o  controle  de  poluição  veicular  pode  ser  um

instrumento eficaz para a redução das emissões de gases e partículas poluentes e de

ruído pela frota circulante.

Uma  das  medidas  propostas  pelo  projeto  sob  análise  é  a  obrigatoriedade  de

localizar a saída do cano de descarga dos veículos de transporte coletivo na parte

superior  do  veículo.  Essa  medida  visa  garantir  o  bem-estar  dos  pedestres  que

recebem um significativo volume de fumaça ao transitar pelas ruas.

Entendemos  que  a  medida  é  meritória.  Entretanto,  dois  pontos  devem  ser

considerados.  O primeiro  diz respeito  à temporalidade da obrigação.  Nesse caso,

entendemos que a norma deve ser dirigida àqueles veículos licenciados a partir da

vigência da norma. Isso se justifica uma vez que a alteração da localização da saída

do cano de descarga para a parte superior dos veículos em circulação demanda a

realização de adaptações extras nos chassis e nas carrocerias, o que não deve ser

feito sem aprovação dos fabricantes junto aos órgãos competentes. Tal restrição não

significa  prejuízo  ao  meio  ambiente,  uma  vez  que  os  veículos  já  licenciados

continuariam  a  se  submeter  à  fiscalização  para  controle  dos  padrões  ambientais

estabelecidos.

Além disso, tal alteração não se faz necessária em todos os veículos de transporte

coletivo.  Isso porque os veículos  dotados de motor  eletrônico apresentam índices

mais  baixos  de  emissão  de  poluentes.  O  motor  eletrônico  caracteriza-se  pelo

gerenciamento eletrônico da injeção de combustível, maior proteção e durabilidade do

motor,  menor  demanda  por  manutenção  e  índices  mais  baixos  de  emissão  de

poluentes.  O  Sindicato  das  Empresas  de  Transporte  de  Passageiros  de  Belo

Horizonte – SETRABH – afirma que grandes fabricantes já adequaram o seu sistema

produtivo para a produção em larga escala de ônibus com características urbanas

dotados de motor eletrônico. O Sindicato afirma ainda que, em 2009, 70% da frota do

transporte  coletivo  urbano  do  Município  de  Belo  Horizonte  já  era  composta  por
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veículos equipados com motor eletrônico, uma vez que as empresas reconhecem que

essa  tecnologia  permite  um  menor  índice  de  emissão  de  poluentes  e  um

funcionamento mais silencioso.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

1.449/2011, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a

Emenda nº 2, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 2

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

“Art. 1º - (…)

§ 1º – Os veículos de transporte coletivo que entrarem em circulação a partir da

data  de  publicação  desta  lei  e  que  não  forem  equipados  com  motor  eletrônico

deverão ter a saída do cano de descarga instalada na parte superior do veículo.”.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Célio Moreira, Presidente – Gustavo Corrêa, relator – Luzia Ferreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.401/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei  em exame é de autoria do Deputado Rômulo Viegas e tem por

objetivo alterar a destinação do imóvel doado pelo Estado ao Município de Itumirim

por meio da Lei nº 14.603, de 2003, alterada pela Lei nº 15.681, de 2005.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Lei nº 14.603, de 2003, autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
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de  Itumirim  o  imóvel  com  área  de  5.050m²,  situado  na  localidade  de  Capão  ou

Serrote, nesse Município, para a construção de ginásio municipal. Em 2005, a Lei nº

15.681 alterou o parágrafo único do art.  1º da citada lei,  para que o imóvel fosse

destinado à construção de parque municipal de exposições.

O  Projeto  de  Lei  nº  2.401/2011  visa  alterar  novamente  a  redação  do  referido

parágrafo único, a fim de que o imóvel passe a destinar-se à construção de moradias

para  pessoas  carentes,  com  intuito  de  minimizar  o  déficit  habitacional  existente

naquela  comunidade.  É  importante  ressaltar  que,  com  essa  alteração,  o  imóvel

permanece vinculado ao interesse público, que fundamentou sua doação.

Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem o objetivo de adequar o texto da proposição à técnica legislativa e

acrescentar-lhe cláusula de reversão, determinando que o bem doado reverterá ao

patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data de publicação

da nova lei, não lhe for dada a nova destinação. Esse substitutivo ainda revoga o art.

2º  da  Lei  nº  14.603,  de  2003,  que contém a cláusula  de  reversão  relacionada à

finalidade inicialmente proposta para o imóvel.

Feitas essas adequações, o projeto atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não representa despesas para o erário e

não acarreta repercussão na lei  orçamentária,  pois trata tão somente de alterar a

finalidade  para  que  o  bem  foi  doado  e  estabelecer  nova  cláusula  de  reversão.

Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,

de  1964,  que  estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o

controle dos orçamentos e balanços da União,  dos Estados,  dos Municípios e do

Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.401/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Doutor Viana - João Vítor Xavier.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.876/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, o Projeto de Lei nº 2.876/2012 “dispõe

sobre a obrigatoriedade de as concessionárias dos sistemas de transporte rodoviário

metropolitano  e  intermunicipal  de  passageiros  do  Estado  promoverem  campanha

permanente de estímulo à doação de sangue, medula óssea e órgãos e dá outras

providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/2/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  conforme  o  disposto  no  art.  188,

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

Fundamentação

O projeto em exame institui a obrigatoriedade de as concessionárias dos sistemas

de transporte rodoviário metropolitano e intermunicipal de passageiros promoverem

campanha permanente de estímulo à doação de sangue, medula óssea e órgãos.

Assim, nos termos da proposição,  as concessionárias divulgarão, no interior  dos

veículos,  por  meio  de  mídia  eletrônica  já  existente  ou  da  afixação  de  cartazes

adesivos, mensagens contendo os dizeres “Doe sangue, medula óssea e órgãos –

ajude a salvar vidas”.

Do  ponto  de  vista  jurídico-constitucional,  é  preciso  dizer  que  o  art.  175  da

Constituição da República estabelece que incumbe ao poder público, na forma da lei,

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação,

a prestação de serviços públicos.

Em atenção ao princípio autonômico, base de nossa Federação, cada ente político

detém competência para editar as normas disciplinadoras do regime de concessão de

serviços públicos, observadas as normas gerais sobre a matéria, a cargo da União,

consoante o disposto no art. 22, inciso XXVII, da Lei Maior.

No âmbito do Estado, foi editada a Lei nº 10.453, de 1991, que disciplina de modo
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genérico  a  matéria,  abordando  aspectos  como o  caráter  especial  do  contrato  de

concessão, as condições de prestação do serviço, os direitos dos usuários, a política

tarifária, entre outros.

Vale  ressaltar  que  o  poder  público  detém  a  titularidade  dos  serviços  públicos,

repassando para a iniciativa privada tão somente a sua execução, que deve dar-se

sob regulação estatal.  É  precisamente  por  isso  que é  dado ao Estado,  de  modo

unilateral,  alterar  as  condições de  prestação do serviço,  se  o  interesse público o

exigir,  desde que mantido  o equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  o  qual  é

expressão  da  relação  entre  os  encargos  que  tocam  ao  concessionário  e  a

remuneração que lhe é devida. Esta última se materializa nas tarifas cobradas, que

irão, pois, remunerar o serviço prestado.

Portanto, é lícito ao poder público modificar de modo unilateral  as condições de

prestação do serviço público, estabelecendo novas exigências ao concessionário, e

poderá fazê-lo tanto pela via contratual como pela via legiferante, respeitada, frise-se

novamente, a equação econômico-financeira da avença.

Isso posto, é preciso dizer que, para além da citada Lei  estadual nº 10.453, de

1991, que disciplina aspectos mais genéricos da prestação de serviços públicos, há

ainda a Lei estadual nº 15.026, de 2004, que dispõe sobre a reserva de espaço para

mensagens de interesse público em ônibus intermunicipais. Tal norma estabelece que

os contratos de concessão de serviço de transporte intermunicipal incluirão cláusula

que torne obrigatória a reserva de espaço, no interior dos ônibus intermunicipais, para

a  afixação  de  cartazes  sobre  pessoas  desaparecidas  e  para  a  divulgação  de

mensagens  de interesse público.  Trata-se,  pois,  de  norma que traz  um comando

específico  relativo  a  pessoas  desaparecidas  e  outro  comando  de  cunho  mais

genérico,  relativo a mensagens de interesse público.  Naturalmente mensagens de

estímulo à doação de sangue, medula óssea e órgãos se enquadrariam, em tese,

entre aquelas de interesse público. Contudo, se o propósito é dar destaque especial a

tais mensagens, nada impede que se faça expressa referência a elas na mencionada

lei.

Assim, em lugar de mais uma norma esparsa no ordenamento jurídico, propomos a

modificação da Lei 15.026, de 1991, fazendo constar de suas disposições a previsão
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de  veiculação de  mensagens  de estímulo  à  doação  de  sangue,  medula  óssea e

órgãos. Formalizamos a alteração proposta mediante a apresentação do Substitutivo

nº 1.

Por último, importa ressaltar que esta Comissão restringe-se ao exame preliminar

da matéria, analisando-a sob o prisma jurídico-constitucional, cabendo à Comissão de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas a análise relativa aos aspectos de mérito.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.876/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 15.026, de 19 de janeiro de 2004, que dispõe sobre a reserva de

espaço para mensagens de interesse público em ônibus intermunicipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 15. 026, de 19 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1º  –  Ficam  as  concessionárias  dos  serviços  de  transporte  rodoviário

metropolitano e intermunicipal  de  passageiros  do  Estado obrigadas a  veicular,  no

interior  dos  ônibus,  fotos  de  pessoas  desaparecidas,  mensagens  de  estímulo  à

doação de sangue, medula óssea e órgãos e outras mensagens de interesse público.

Parágrafo único – As mensagens de estímulo à doação de sangue, medula óssea e

órgãos deverão conter os seguintes dizeres: “Doe sangue, medula óssea e órgãos –

ajude a salvar vidas”.”.

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

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  –  Glaycon  Franco  –  Rosângela  Reis  –

Pompílio Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.211/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

20.022, de 5/1/2012.
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Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.211/2012 pretende alterar o “caput” do art. 1º da Lei nº 20.022,

de 2012, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São João del-Rei

imóvel com área de 3.917,83m², localizado naquele Município, para abrigar a Câmara

Municipal.

A alteração tem como finalidade retificar a descrição e os dados do bem, passando

a autorização a recair sobre o imóvel com área de 988m², com área construída de

871,87m², para possibilitar a implementação da mesma finalidade estipulada na lei

autorizativa.

Cabe ressaltar que a proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o

erário  e  não  acarretar  repercussão  na  lei  orçamentária.  Encontra-se,  pois,  em

conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.211/2012, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - João Vítor Xavier - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.820/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.820/2012, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial de São Roque de

Minas, com sede no Município de São Roque de Minas, foi aprovado em turno único,
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na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.820/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial de São Roque

de Minas, com sede no Município de São Roque de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comercial e Empresarial

de São Roque de Minas, com sede no Município de São Roque de Minas.

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

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.127 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.127/2012, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública a Escola de Futebol Indianápolis, com sede no Município de Belo

Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.127/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Escola  de  Futebol  Indianápolis,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Esc ola de Futebol Indianápolis, com



111
____________________________________________________________________________

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 2012

ATAS

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/7/2012

Presidência do Deputado Alencar da Silveira Jr., da Deputada Liza Prado e do

Deputado Doutor Viana

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

Correspondência: Mensagem nº 264/2012 (encaminhando a Indicação nº 63/2012),

do  Governador  do  Estado  -  Ofício  nº  4/2012  (encaminhando o  Projeto  de  Lei  nº

3.298/2012),  do  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  -  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.299 a 3.313/2012 -

Requerimentos nºs 3.355 a 3.390/2012 – Requerimentos da Deputada Liza Prado e

outros, dos Deputados Paulo Lamac, Ivair Nogueira, Rômulo Viegas, Bosco, Anselmo

José Domingos, Dalmo Ribeiro Silva, Ulysses Gomes e outros e Dalmo Ribeiro Silva

e outros, da Deputada Liza Prado, da Comissão Especial para o Enfrentamento do

Crack  e  outros  Deputados  e  da  Deputada  Rosângela  Reis  -  Comunicações:

Comunicações  das  Comissões  de  Administração  Pública,  de  Meio  Ambiente,  de

Assuntos Municipais (2), de Educação, de Fiscalização Financeira, do Trabalho, de

Segurança Pública e de Turismo e dos Deputados Lafayette de Andrada e Sargento

Rodrigues - Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Ulysses

Gomes, da Deputada Luzia Ferreira e dos Deputados Sargento Rodrigues e Pompílio

Canavez - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da

Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos da Deputada Rosângela Reis, dos Deputados Bosco,

Rômulo Viegas, Ivair Nogueira, Anselmo José Domingos, Dalmo Ribeiro Silva, Dalmo

Ribeiro  Silva  e outros  e  Ulysses  Gomes e  outros  e  da  Deputada Liza  Prado,  da

Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack e outros Deputados; deferimento -

Questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Almir Paraca -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista

- Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino

-  Fred  Costa  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo

Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely  Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  João  Vítor  Xavier  -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza

Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.)  -  Às  14h8min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

O Sr. Presidente - Gostaria de comunicar a esta Casa que realizamos, na Comissão

de Defesa do Consumidor, uma reunião sobre a venda das sacolas plásticas. Até

amanhã,  o  Ministério  Público  tomará  providências  sobre  a  venda  das  sacolas

plásticas nos supermercados.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 264/2012*

Belo Horizonte, 29 de junho de 2012.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa o nome de Thiago de

Pádua  Batista  Machado  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da  Autarquia  Agência  de

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência RMVA.

A referida autarquia, com caráter técnico e executivo, tem por fim o planejamento, o

assessoramento  e  a  regulação  urbana,  a  viabilização  de  instrumentos  de

desenvolvimento integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço - RMVA - e o

apoio à execução de funções públicas de interesse comum.

E  o  indicado  possui  qualificação  profissional  e  experiência  administrativa

compatíveis  com  a  área  de  atuação  da  Agência,  preenchendo,  assim,  todos  os

requisitos para ocupar o cargo de Diretor-Geral.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial. 

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 63/2012

Indicação do nome do  Sr.  Thiago  de Pádua  Batista  Machado  para  o  cargo de

Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do

Aço - Agência RMVA.

- À Comissão Especial.

“OFÍCIO Nº 4/2012*

Belo Horizonte, 27 de junho de 2012.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 66, inciso

IV, alínea "a", e 104, inciso II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o anexo

projeto de lei que "Fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos

dos servidores do Poder Judiciário do Estado, relativa ao ano de 2012".

A medida se faz necessária para dar cumprimento ao disposto no art. 37, inciso X,

da Constituição da República e na Lei estadual nº 18.909, de 31 de maio de 2010,

que "Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do
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Poder Judiciário do Estado".

Como Vossa Excelência poderá observar, o índice de reajuste proposto é de 5,1%

(cinco  vírgula  um  por  cento),  correspondente  ao  índice  Nacional  de  Preços  ao

Consumidor  Amplo  -  IPCA -  apurado  no  período  de  maio/2011  e  abril  de  2012,

conforme  divulgação  constante  do  sítio  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatística - IBGE.

A despesa decorrente da aplicação desse índice manda R$64.913.470,00 (sessenta

e quatro milhões, novecentos e treze mil, quatrocentos e setenta reais) e poderá ser

suportada por recursos orçamentários adicionais, cuja suplementação já foi solicitada

ao Poder Executivo, através do Ofício nº 221 /GAPRE/SEPLAG/2012, datado de 8 de

maio de 2012, anexo por cópia.

Vale observar que o impacto orçamentário da revisão geral anual não se sujeita ao

limite  prudencial  estabelecido  pelo  art.  22,  parágrafo  único,  da  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal,  tendo  em  vista  o  disposto  no  inciso  I  daquele  mesmo

dispositivo legal.

Por último, tendo em vista que a revisão há de se implementar retroativamente a 1°

de maio de 2012, conforme expresso na supracitada Lei estadual nº 18.909/2010,

solicito a Vossa Excelência que ao presente seja atribuída tramitação em regime de

urgência.

Na oportunidade, apresento-lhe os meus protestos de estima e consideração.

Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.298/2012

Fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário do Estado, relativa ao ano de 2012.

Art.  1° - A partir  de 1° de maio de 2012, o valor d o padrão PJ-01 da Tabela de

Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos  dos  servidores  do  Poder  Judiciário  do

Estado, constante do item “b” do Anexo X da Lei n° 13.467, de 12 de janeiro de 2000,

fica revisto, mediante a aplicação do índice de majoração de 5,1% (cinco vírgula um

por cento), passando a ser de R$910,53 (novecentos e dez reais e cinquenta e três

centavos), nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República e do art. 1º

da Lei 18.909, de 31 de maio de 2010.
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Art. 2° - O disposto no art. 1° desta Lei não se ap lica:

I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3°

e 17 do art. 40 da Constituição da República e sejam reajustados na forma prevista

no § 8° do mesmo artigo;

II - ao servidor de que trata o art. 9° da Lei Comp lementar n° 100, de 5 de novembro

de 2007.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.

Justificação: Propõe este projeto de lei a fixação do percentual de revisão anual dos

vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado, relativa ao

ano de 2012.

O  objetivo  da  proposta  é  dar  cumprimento  ao  disposto  o  art.  37,  inciso  X,  da

Constituição da República, e na Lei estadual nº 18.909, de 31 de maio de 2010, que

“Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder

Judiciário do Estado”.

O art. 1° do projeto fixa o índice de revisão geral  anual em 5,1% (cinco vírgula um

por  cento),  adotando,  dessa  forma,  o  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor

Amplo  -  IPCA -  apurado  no  período  de  maio/2011  e  abril  de  2012,  conforme

divulgação constante do sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Em  razão  da  aplicação  desse  índice,  o  valor  do  padrão  PJ-01  da  Tabela  de

Escalonamento Vertical de Vencimentos, constante do item “b” do Anexo X da Lei nº

13.467, de 12 de janeiro de 2000, passa a ser de R$910,53 (novecentos e dez reais e

cinquenta e três centavos).

O art. 2° do Projeto excetua da revisão geral anual  os servidores inativos cujos

proventos  tenham  sido  calculados  nos  termos  dos  §§  3° e  17  do  art.  40  da

Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8° do mesmo artigo

(aqueles que têm seus proventos calculados sem paridade com a remuneração dos

servidores ativos e reajustados pelas regras do Regime Geral de Previdência Social -

RGPS - nos termos da Lei 18.887/2004) e os servidores de que trata o art. 9° da Lei

Complementar  Estadual  nº  100,  de  5  de  novembro  de  2007  (os  não  titulares  de

cargos efetivos, cujas aposentadorias e pensões também se regem pelo RGPS).

A despesa decorrente da aplicação desse índice monta R$64.913.470,00 (sessenta
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e quatro milhões, novecentos e treze mil, quatrocentos e setenta reais) e poderá ser

suportada por recursos orçamentários adicionais, cuja suplementação já foi solicitada

ao Poder Executivo, através do Ofício nº 221/GAPRE/SEPLAG/2012, datado de 8 de

maio de 2012, anexo por cópia.

Vale observar que o impacto orçamentário da revisão geral anual não se sujeita ao

limite  prudencial  estabelecido  pelo  art.  22,  parágrafo  único,  da  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal,  tendo  em  vista  o  disposto  no  inciso  I  daquele  mesmo

dispositivo legal.”.

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  solicitando  sejam  feitas

alterações, por meio de emendas parlamentares, no Substitutivo nº 2 ao Projeto de

Lei nº 3.099/2012. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.099/2012.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.299/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas Públicos

e Privados - AAPPP -, com sede no Município de Rio Pomba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Aposentados  e

Pensionistas Públicos e Privados - AAPPP -, com sede no Município de Rio Pomba.

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

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2012.

Bruno Siqueira

Justificação: A Associação dos Aposentados e Pensionistas Públicos e Privados -
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AAPPP - é uma entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos.

A Associação tem por objetivo principal prestar assistência aos seus associados e

dependentes, proporcionando-lhes melhores condições de vida, promovendo o bem-

estar  social  e  o  respeito  à  cidadania,  bem  como  colaborar  com  os  poderes

constituídos em busca do desenvolvimento da classe.

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que

desenvolvem atividades voluntariamente. A entidade atende aos requisitos exigidos

pela Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.300/2012

Declara de utilidade pública a Orquestra Escola Criarte, localizada no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Orquestra Escola Criarte, com sede

no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2012.

Romel Anízio

Justificação: Esta proposição tem por objetivo declarar utilidade pública a Orquestra

Escola Criarte, localizada no Município de Belo Horizonte.

Trata-se  de  uma  organização  não  governamental  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos  e  de  caráter  assistencial,  na  forma  de  seu  estatuto,  e  que  tem  como

objetivo  reivindicar  melhoramentos  para  o  progresso  da  comunidade,  junto  aos

poderes públicos, atuando principalmente nas áreas cultural, econômica e social.

A referida  organização  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  sua

diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas

funções.
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Ressalto ainda que a Orquestra Escola Criarte oferece instrução musical a crianças,

jovens e adultos por meio do ensino da teoria musical e de alguns instrumentos de

orquestra, para a melhoria da qualidade de vida e da cultura em ações altruístas e de

cunho eminentemente social.  Oferece também a promoção gratuita da saúde, dos

valores universais, como a ética, a cidadania, os direitos humanos e a democracia,

além da defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.301/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Subdistrito da Barroca -

ACSB -, com sede no Município de Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Subdistrito

da Barroca - ACSB-, com sede no Município de Mariana.

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

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2012.

João Leite

Justificação: A Associação Comunitária do Subdistrito da Barroca- ACSB-, com sede

no Município de Mariana, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 6/9/92, que

tem como objetivo principal desenvolver projetos de melhoria da qualidade de vida da

população  da  Barroca,  visando  o  desenvolvimento  sustentável  da  comunidade.

Acreditamos  que  o  reconhecimento  da  entidade  como sendo de utilidade pública

estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.302/2012

Declara de utilidade pública a Associação Ascender Habitacional de Itabirito - AAHIT

-, com sede no Município de Itabirito.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ascender Habitacional de

Itabirito - AAHIT -, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2012.

João Leite

Justificação: A Associação Ascender Habitacional de Itabirito - AAHIT -, com sede

no Município de Itabirito, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 16/12/2004,

que tem como objetivo principal desenvolver projetos de melhoria da qualidade de

vida  da  população  na  área  da  política  habitacional,  visando  ao  desenvolvimento

sustentável da comunidade.

A Associação tem como missão promover a melhoria das condições de moradia e

da população, motivo pelo qual acreditamos que o reconhecimento da entidade como

sendo de utilidade pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.303/2012

Declara de utilidade pública o Instituto Servir - Inser,  com sede no Município de

Nanuque.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Instituto Servir - Inser, com sede no

Município de Nanuque.

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

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2012.

João Leite

Justificação:  O  Instituto  Servir  -  Inser  -,  fundada  em  5/9/2008,  com  sede  no

Município de Nanuque, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como escopo a

implementação de projetos na área social, educacional, saúde, cultural, entre outras,

visando ao desenvolvimento sustentável da comunidade.
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O Instituto tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da

população, motivo pelo qual acreditamos que o reconhecimento da entidade como

sendo de utilidade pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Assim  sendo,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.304/2012

Declara de utilidade pública a Entidade de Assistência e Promoção Social Nova

Esperança - Enapro -, com sede no Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Entidade de Assistência e Promoção

Social Nova Vida - Enapro -, com sede no Município de Três Pontas.

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

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2012.

João Leite

Justificação:  A Entidade  de  Assistência  e  Promoção  Social  Nova  Esperança  -

Enapro -, com sede no Município de Três Pontas, é uma entidade sem fins lucrativos,

fundada em 11/6/2000, que tem como objetivo principal desenvolver projetos na áreas

ligadas  à  assistência  social,  à  educação,  aos  esportes,  entre  outras.  Tem  como

missão contribuir  para a melhoria da qualidade de vida da população, motivo pelo

qual acreditamos que o reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública

estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.305/2012

Declara de utilidade pública o Guarani Esporte Clube, com sede no Município de

Itapecerica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Guarani Esporte Clube, com sede no

Município de Itapecerica.

Art.2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pub licação.

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2012.

Gustavo Corrêa

Justificação: Diante dos relevantes serviços prestados pelo Guarani Esporte Clube,

com sede no município de Itapecerica,  e o comprometimento de suas finalidades

estatutárias, buscamos declarar de utilidade pública.

Esta  declaração  permitirá  que  se  torne  apta  a  realizar  projetos  para  o

desenvolvimento de suas atividades.

Tendo em vista o importante trabalho realizado por esta instituição por certo terá

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.306/2012

Dispõe sobre o reconhecimento da prática do M.M.A. como profissão e regulamenta

os eventos do esporte no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica reconhecida a prática de Mixed Marti al Arts - M.M.A. -, Artes Marciais

Mistas, como profissão, na modalidade esporte de competição.

Art. 2° - É considerado atleta profissional, nos te rmos do Capítulo V da Lei Federal

nº 9.615, de 24 de março de 1998, o lutador de M.M.A. cuja atividade consista na

participação em eventos públicos ou privados mediante remuneração.

Art. 3° - A realização de eventos de M.M.A. obedece rá ao disposto nesta lei.

Art. 4° - Poderão realizar os eventos de M.M.A. som ente pessoas jurídicas idôneas

que tenham estabelecimentos comerciais ou particulares.

Paragrafo  único  -  A  pessoa  jurídica  será  considerada  responsável,  sendo

representada no evento por seu Presidente, Gerente ou Diretor.
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Art. 5º - Para a realização de eventos deverá ser solicitada autorização à Secretaria

de Estado de Defesa Social com antecedência mínima de quarenta e cinco dias úteis,

mediante apresentação dos seguintes documentos:

I - contrato social e suas alterações;

II - número da associação no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

III - anotação de responsabilidade técnica - ART - das instalações de infraestrutura

do evento, expedido pela autoridade municipal local;

IV  -  contrato  da  empresa  de  segurança,  autorizada  pela  Polícia  Federal,

responsável pela segurança interna do evento;

V - comprovante de instalação de detectores de metal;

VI  -  comprovante  de  previsão  de  atendimento  médico  de  emergência,  com  no

mínimo um médico socorrista e um enfermeiro;

VII - autorização da Delegacia de Polícia, do batalhão da Polícia Militar, do Corpo

de Bombeiros e do Juizado de Menores da respectiva Comarca.

Paragrafo único - O pedido de autorização do evento deverá conter:

I - expectativa de público;

II  -  no  caso de venda  de ingresso deverá  ser  informado o  número  colocado à

disposição;

III - nome do responsável;

IV - previsão de horário de início e término.

Art. 6° - A presente lei poderá ser regulamentada p elo Poder Executivo.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2012.

Liza Prado

Justificação: O M.M.A. é a sigla para Mixed Martial Arts, ou em português, Artes

Marciais  Mistas.  M.M.A.  são artes  marciais  que incluem golpes  de  luta  em  pé e

técnicas de luta no chão. Diferentemente do entendimento comum no M.M.A. não

“vale tudo”.

O esporte vem evoluindo e profissionalizando-se de tal maneira que as regras estão

cada vez mais rígidas. O intuito de toda esta evolução é preservar cada vez mais a

integridade  física  do  atleta,  pois,  os  praticantes  estão  cada  vez  mais  técnicos  e
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preparados.

O  M.M.A.  tem  se  tornado  uma das  modalidades  esportivas  mais  populares  no

mundo e o Brasil já é palco de inúmeros espetáculos de M.M.A., com milhões de

aficcionados em todo o País.

O maior evento de M.M.A. é o UFC (Ultimate Fight Championship), que teve como

um  de  seus  fundadores  o  brasileiro  Rorion  Gracie,  e  teve  também  como o  seu

primeiro campeão um brasileiro, Royce Gracie, que até hoje é uma lenda do M.M.A.

Desde então  atletas  brasileiros  são referências  mundiais  da  modalidade,  sendo

que,  atualmente,  três  brasileiros  detém o  cinturão  de campeão  mundial  em suas

respectivas  categorias,  além de uma campeã  mundial  em outro  evento  chamado

Strikeforce, que possui modalidade feminina de competição.

Diversos eventos vem sendo televisionados, tanto por canais abertos, quanto por

canais fechados, atingindo milhões de telespectadores.

A profissionalização do esporte, o crescimento exponencial de fãs e o sucesso dos

lutadores brasileiros no exterior, dão ao M.M.A. uma estatura de esporte mundial, e

no Brasil o número de praticantes e academias da modalidade tem multiplicado-se

consideravelmente, atraindo público significativo e às vezes até em maior número do

que o de eventos futebolísticos.

Portanto, a conquista da prática do M.M.A. como profissão será um grande avanço

e permitirá que os milhões de pessoas que vivem de sua prática tenham assistência e

fiscalização do Estado para as suas atividades.

Desta  forma,  o  Estado  de  Minas  Gerais  poderá  elaborar  políticas  públicas

específicas  para  o  esporte  e  assim  desenvolver  caminhos e mecanismos  de sua

maior difusão e de sua responsabilidade.

Contando com a atenção e o apoio dos meus pares nesta Casa Legislativa, peço a

aprovação  desta  matéria  de  grande  importância  para  um  número  expressivo  de

atletas, praticantes, fãs e expectadores deste esporte.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.307/2012

Dispõe sobre a inserção, integração e inclusão social de alunos com deficiências
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nas escolas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O Estado desenvolverá programa de orienta ção visando instituir meios que

permitam a inclusão social de alunos com deficiência em escolas, de forma a serem

tratados adequadamente, com profissionais qualificados.

Parágrafo único - Para fim desta lei pessoas com deficiência, segundo o Decreto

Federal nº  3.298, de 20 de dezembro de 1999, ao regulamentar  a Lei Federal  nº

7.853, de 24 de outubro de 1989, considerou os seguintes conceitos, que esta lei leva

em consideração, de acordo com o art. 3°:

I - deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade,

dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

II  -  deficiência  permanente  -  aquela  que  ocorreu  ou  se  estabilizou  durante  um

período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou probabilidade de que

se altere, apesar de novos tratamentos; e

III - incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração

social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais

para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações

necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser

exercida.

Art. 2° - Fica autorizado ao Governo do Estado de M inas Gerais diretamente ou por

intermédio de fundo específico destinado à proteção dos direitos de pessoas com

deficiência,  criar  campanhas  publicitárias  visando  a  esclarecimentos  e

conscientização da necessidade de inclusão de deficientes nas escolas.

Art. 3° - O Estado deve incentivar as Prefeituras, Municípios, e escolas, juntamente

com Secretária da Educação, da Saúde e órgãos afins, a criar formas de viabilizar

esta lei através de parcerias ou convênios.

Art.  4° -  A  concessão  de  recursos  de  que  trata  o  “c aput”  dependerá  de

regulamentação do governo do Estado de Minas Gerais, observada sua conveniência

e oportunidade.

Art. 5° - Está lei entra em vigor a partir da sua p ublicação.
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Sala das Reuniões, 3 de julho de 2012.

Liza Prado

Justificação:  Esta  lei  tem  como objetivo  proporcionar  e  viabilizar  a  inclusão  de

pessoas deficientes em escolas, pois é direito de todos o acesso à educação.

Os  direitos  previstos  e  resguardados  na  Constituição  da  República,  como  os

princípios da igualdade e da dignidade humana, devem ser respeitados e aplicados

em sua amplitude, proporcionando aos deficientes o direito a frequentarem escolas

em condições de igualdade e com respeito a suas restrições.

É necessário que o Estado disponibilize condições para adaptação dessas pessoas

ao meio,  capacitando professores,  Diretores e funcionários das escolas,  para que

tenham condições de lidar com tal situação e proporcionem condições saudáveis e

livres de preconceitos para o pleno aprendizado e desenvolvimento dos indivíduos

que têm algum tipo de deficiência.

O  Estado  deve  criar  campanhas  de  conscientização  nas  escolas  a  fim  de

implementar  e  despertar  a  solidariedade para  que colegas  fiquem incentivados  a

ajudar, deixando claro a importância dessa integração social para o desenvolvimento

dos  alunos  como  cidadãos  conscientes  e  democratizados,  pois  vivemos  em  um

Estado Democrático de Direito que prima pela paridade e igualdade social.

O  Estado deve reconhecer  que alunos com deficiência  precisam de um  ensino

diferenciado, com recursos específicos, que devem ser disponibilizados por órgãos

públicos e particulares e afins, para que se tenha uma adaptação de recursos e de

pessoal para se efetivarem o direitos de deficientes físicos, a fim de possibilitar o seu

acesso ao ensino e seu desenvolvimento intelectual e físico.

O ideal é que se criem formas diferenciadas, de acordo com a deficiência de cada

indivíduo, para que o aprendizado seja ideal e coerente, proporcionando o pleno e

desenvolvimento destes alunos.

O  Estado  deve  promover  campanhas  para  combater  a  discriminação  quanto  à

inserção de deficientes no meio escolar e incentivar a população para que se envolva

nessa luta.

Levando-se em conta o beneficio que a aprovação desta lei trará para a sociedade

e  para  os  inúmeros  indivíduos  que  tenham  alguma  deficiência  e  encontrem
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dificuldades para serem inseridos no meio escolar, tendo muitas vezes inviabilizado o

seu acesso à educação, é que estamos certos da necessidade da aplicação imediata

desta lei.

Em  vista  disso,  contamos  com  a  adesão dos  nobres  pares  a  aprovação  deste

projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 127/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.308/2012

Declara de utilidade pública o Instituto de Saúde Auditiva Norte de Minas -  ISA

Norte, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Saúde Auditiva Norte de

Minas - ISA Norte, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2012.

Tadeu Martins Leite

Justificação: O Instituto de Saúde Auditiva Norte de Minas, também designado pela

sigla ISA Norte, encontra-se em regular funcionamento desde 20/6/2011, tendo como

sede o Município de Montes Claros.

É uma entidade civil  de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  sendo sua diretoria

composta  por  pessoas  idôneas  e  não remuneradas  pelo  cargo que exercem.  De

acordo com o seu estatuto, suas finalidades principais são promover a assistência

social  beneficente  de  saúde,  de  forma  preventiva,  educativa  e  inclusiva,  dirigida

prioritariamente à clientela universalizada do SUS, bem como a proteção à família, à

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice mediante assistência à saúde,

dentro outros objetivos.

Diante  do  exposto  e  tendo  em  vista  que  a  entidade,  conforme  documentação

apresentada,  atende plenamente  aos requisitos  legais,  contamos com o apoio de

nossos ilustres pares para a aprovação da presente proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.309/2012

Declara de utilidade pública o Grupo Social Porfírio Francisco de Souza, com sede

no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po Social Porfírio Francisco de

Souza, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2012.

Tadeu Martins Leite

Justificação: O Grupo Social Porfírio Francisco de Souza, foi constituído em 25 de

janeiro de 2006, tendo como sede a cidade de Montes Claros.

É  uma entidade civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  sendo  sua diretoria

composta  por  pessoas  idôneas  e  não remuneradas  pelo  cargo que exercem.  De

acordo com o seu estatuto,  suas finalidades principais  são o  desenvolvimento de

projetos assistenciais de combate a fome e a pobreza para minorar os efeitos da

natureza  e  da  seca  sobre  o  ser  humano,  proteção  da  saúde  da  família,  da

maternidade,  da  infância,  da  adolescência  e  da  velhice;  assistência  médica  e

odontológica, dentre outros objetos.

Diante  do  exposto  e  tendo  em  vista  que  a  entidade,  conforme  documentação

apresentada,  atende plenamente  aos requisitos  legais,  contamos com o apoio de

nossos ilustres pares para a aprovação da presente proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.310/2012

Declara de  utilidade pública  a  Fundação AVSI,  com sede no Município de  Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fun dação  AVSI,  com  sede  no
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Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2012.

Arlen Santiago

Justificação: A Fundação AVSI com sede no Município de Belo Horizonte, é uma

sociedade civil sem fins lucrativos e tem por finalidade: sensibilizar a opinião pública,

em particular  o mundo estudantil,  universitário  e do trabalho,  sobre  os problemas

relativos aos países em via de desenvolvimento e as zonas de ação e intervenção;

formar voluntários com a preparação adequada, tanto humana como profissional, que

cooperem para o  crescimento  social  e  econômico das populações  residentes nas

zonas  de atuação;  promover  e  realizar  programas de desenvolvimento  no  países

emergentes, tendentes a envolver todos os setores da vida econômica e social, com

o  emprego  de  voluntários  e  especialistas,  em  colaboração  com  as  populações

interessada e em harmonia com os planos de desenvolvimento social.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.311/2012

Altera a área da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 14

de junho de 2010, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica excluída da área a que se refere o a rt. 3° do Decreto nº 45.397, de 14

de junho de 2010, que cria a Estação Ecológica de Arêdes, no Município de Itabirito a

área descrita no anexo desta lei.

Parágrafo  único  -  A área  de  que  trata  o  “caput”  fica  desafetada  para  fins  de

exploração e aproveitamento de recursos minerais, sem prejuízo da necessidade de
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licenciamento ambiental e de cumprimento de outras exigências legais.

Art. 2° - A desafetação de que trata esta lei fica condicionada à incorporação de

área à Estação Ecológica de Arêdes, na forma discriminada no protocolo de intenções

a ser celebrado entre o Governo do Estado de Minas Gerais e as empresas detentora

dos  títulos  minerários  da  área desafetada,  observadas  as  normas que regulam a

matéria.

Art. 3° - A descrição da nova área da Estação Ecoló gica de Arêdes será feita em

decreto, observados os procedimentos pertinentes.

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

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2012.

Arlen Santiago

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei nº , de 2011)

As medidas, confrontações e descrição topográfica da área de que trata esta lei são

as seguintes:

1 - Área com 129.732ha e perímetro de 6456,47m; a descrição deste perímetro

inicia-se  no  ponto  01  de  coordenadas  geográficas  (Datum  GCS_SIRGA_2000)

20°16'42"249  S  e  43°54'19"800  W:  daí  segue  para  nor te  até  o  ponto  02  de

coordenadas  20° 16'39"777  S  e  43°53'58"434  W,  para  sul  até  o  ponto  12  de

coordenadas  20°16'41"175  S  e  43°53'58"434  W,  para  l este  até  o  ponto  13  de

coordenadas  20°16'41"175  S  e  43°53'57"572  W,  para  s ul  até  o  ponto  14  de

coordenadas  20°16'42"573  S  e  43°53'57"572  W,  para  l este  até  o  ponto  15  de

coordenadas  20° 16'42"573  S  e  43°53'56"710  W,  para  sul  até  o  ponto  16  de

coordenadas  20° 16'43"972  S  e  43°53'56"710  W,  para  leste  até  o  ponto  17  de

coordenadas  20° 16'43"972  S  e  43°53'55"849  W,  para  sul  até  o  ponto  18  de

coordenadas  20°16'45"370  S  e  43°53'55"849  W,  para  l este  até  o  ponta  19  de

coordenadas  20° 16'45"370  S  e  43°53'54"987  W,  para  sul  até  o  ponto  20  de

coordenadas  20° 16'46"768  S  e  43°53'54"987  W,  para  leste  até  o  ponto  21  de

coordenadas  20° 16'46"768  S  e  43°53'54"125  W,  para  sul  até  o  ponto  22  de

coordenadas  20°16'48"166  S  e  43°53'54"125  W,  para  l este  até  o  ponto  23  de

coordenadas  20°16'48"166  S  e  43°53'53"264  W,  para  s ul  até  o  ponto  24  de
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coordenadas  20°16'49"565  S  e  43°53'53"264  W,  para  l este  até  o  ponto  25  de

coordenadas  20°16'49"565  S  e  43°53'52"402  W,  para  s ul  até  o  ponto  26  de

coordenadas  20° 16'50"963  S  e  43°53'52"402  W,  para  leste  até  o  ponto  27  de

coordenadas  20°16'50"963  S  e  43°53'51  "541  W,  para  sul  até  o  ponto  28  de

coordenadas  20°16'52"361  S  e  43°53'51"541  W,  para  l este  até  o  ponto  29  de

coordenadas  20°16'52"361  S  e  43°53'50"679  W,  para  s ul  até  o  ponto  30  de

coordenadas  20°16'53"759  S  e  43°53'50"679  W,  para  l este  até  o  ponto  31  de

coordenadas  20°16'53"759  S  e  43°53'49"817  W,  para  s ul  até  o  ponto  32  de

coordenadas  20°16'55"158  S  e  43°53'49"817  W,  para  l este  até  o  ponto  33  de

coordenadas  20°16'55"158  S  e  43°53'45"509  W,  para  s ul  até  o  ponto  34  de

coordenadas  20° 17'39"187  S  e  43°53'45"509  W,  para  oeste  até  o  ponto  35  de

coordenadas  20°17'39"187  S  e  43°54'06"875  W,  para  n orte  até  o  ponto  36  de

coordenadas  20° 17'36"521  S  e  43°54'06"875  W,  para  leste  até  o  ponto  37  de

coordenadas  20°17'36"521  S  e  43°54'04"807  W,  para  n orte  até  o  ponto  38  de

coordenadas  20°17'31"643  S  e  43°54'04"807  W,  para  l este  até  o  ponto  39  de

coordenadas  20°17'31"643  S  e  43°54'03"429  W,  para  n orte  até  o  ponto  40  de

coordenadas  20° 17'25"465  S  e  43°54'03"429  W,  para  leste  até  o  ponto  41  de

coordenadas  20°17'25"465  S  e  43°54'01"706  W.  para  n orte  até  o  ponto  42  de

coordenadas  20°17'19"286  S  e  43°54'01"706  W,  para  o este  até  o  ponto  43  de

coordenadas  20°17'19"286  S  e  43°54'03"429  W,  para  n orte  até  o  ponto  44  de

coordenadas  20°17'13"433  S  e  43°54'03"429  W,  para  o este  até  o  ponto  45  de

coordenadas  20°17'13"433  S  e  43°54'06"876  W,  para  n orte  até  o  ponto  46  de

coordenadas  20°17'07"580  S  e  43°54'06"876  W,  para  o este  até  o  ponto  47  de

coordenadas  20°17'07"580  S  e  43°54'10"322  W,  para  n orte  até  o  ponto  48  de

coordenadas  20°17'01"727  S  e  43°54'10"322  W,  para  o este  até  o  ponto  49  de

coordenadas  20°17'01"727  S  e  43°54'13"769  W,  para  n orte  até  o  ponto  50  de

coordenadas  20°16'55"874  S  e  43°54'13"769  W,  para  o este  até  o  ponto  51  de

coordenadas  20°16'55"874  S  e  43°54'17"008  W,  para  n orte  até  o  ponto  52  de

coordenadas  20°16'53"272  S  e  43°54'17"008  W,  para  o este  até  o  ponto  53  de

coordenadas  20°16'53"272  S  e  43°54'22"729  W,  para  n orte  até  o  ponto  54  de

coordenadas 20ó16'42"249 S e 43°54'22"729 W, para l este até atingir o ponto 01 de
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coordenadas 20°16'42"249 S e 43°54'19"800 W, ponto inicial desta descrição.

Justificação: Inicialmente cumpre esclarecer que a criação da Estação Ecológica de

Arêdes não foi precedida dos estudos técnicos precisos, inclusive de subsolo, bem

como interdisciplinares entre instituições como o Departamento Nacional de Produção

Mineral, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -

IBAMA -, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente e órgãos

afetos, em âmbito estadual e municipal, que permitissem avaliar e mensurar tanto o

potencial ambiental da área quanto o seu potencial mineral.

No presente caso, a área onde se localiza a unidade de conservação, em especial a

que é objeto de desafetação, já era considerada, antes da criação da unidade, como

área de significativo potencial mineral, que contém uma das mais ricas reservas de

remanescentes de minério de ferro do País.

Tal fato justifica a concessão, em período anterior à criação da Estação Ecológica,

de títulos minerários para fins de exploração e aproveitamento dos r cursos minerais

da referida área, bem como a existência de várias tratativas no se tido de ajustar os

limites da unidade,  visando compatibilizar  a proteção ambiental  com a exploração

mineral.

É impossível vislumbrar, no atual estágio da humanidade, uma vida moderna sem o

uso de produtos e derivados dos recursos minerais. E não restam dúvidas de que o

Brasil possui expressivas reservas minerais, mesmo em âmbito mundial.

É oportuno informar que os signatários da Conferência Rio+10 já reconheciam o

potencial  mineral  do  Brasil  e  a  relevância  da  mineração  como  setor  básico  de

desenvolvimento  socioeconômico  do  País,  tendo  em  vista  seu  reflexo  no  PIB,  a

geração de trabalho e renda e o saldo na balança comercial.

A relevância da indústria mineral para o desenvolvimento do Brasil, “per se”, justifica

que  o  constituinte  primário  tenha  alçado  os  recursos  minerais,  inclusive  os  do

subsolo, a categoria de bens da União, e tenha determinado que sua exploração e

seu aproveitamento sejam de domínio da União, em prol do interesse nacional.

No que tange ao meio ambiente, não existe, na Carta Magna, tratativa antagônica

entre proteção ambiental e exploração mineral.

Conforme defendem os mais renomados constitucionalistas nacionais, não existem
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conflitos entre normas constitucionais, uma vez que tais dispositivos são e devem ser

interpretados, de forma harmônica, em prol da realização dos objetivos fundamentais

insertos no art. 3° da Constituição Federal.

O  próprio  constituinte,  ao  considerar  a  relevância  da  mineração  para  o

desenvolvimento do País, o caráter não renovável das nossas reservas minerais, a

rigidez  locacional  peculiar  da  mineração  (só  é  possível  explorar  onde  existem

reservas minerais)  e o impacto ambiental  provocado por  ela,  buscou assegurar  a

convergência  das  normas  constitucionais,  compatibilizando  a  exploração  e  o

aproveitamento dos recursos minerais com a necessária proteção ambiental.

Nesse sentido,  impôs  ao  explorador  de  recursos  minerais  a  obrigatoriedade de

recuperar o meio ambiente degradado, assegurando que a exploração minera não se

transforme em passivo ambiental permanente (art. 225, § 2°, da Carta Magna).

Não bastasse essa determinação constitucional, cumpre ressaltar que as atividades

inerentes à exploração mineral  no Brasil,  de modo geral,  estão submetidas a um

conjunto  de  diretrizes  e  regulamentações,  nos  três  níveis  de  poder,  além  de

possuírem  o  maior  índice  de  fiscalização  e  controle  pelos  órgãos  públicos  e  por

entidades não governamentais de defesa ambiental. Acrescido a esse fato, temos um

dos mais complexos e detalhados processos de licenciamento ambiental do mundo,

cujas  normas,  diretrizes  e  critérios  básicos  são  emanados  pelo  próprio  Conselho

Nacional do Meio Ambiente.

Por  fim,  devemos  ter  em  mente  que  o  direito  de  todos  a  um  meio  ambiente

equilibrado não justifica uma interpretação equivocada e tendenciosa de considerar

proteção e conservação ambiental  como sinônimos de intocabilidade dos recursos

naturais,  alçando-os  à  categoria de  elementos sacros,  cujo uso e  aproveitamento

tornam impossíveis.  Nesse caso,  o próprio  ser  humano,  “per  se”,  se apresentaria

como elemento de ameaça.

No mesmo diapasão, é inconcebível pensar que a proteção ambiental se sobrepõe

aos  demais  direitos  constitucionais  voltados  para o  desenvolvimento  econômico e

para o bem-estar social.

O principal paradigma da sociedade moderna centra-se na sustentabilidade, qual

seja a permanente busca, em todas as ações humanas, do necessário equilíbrio entre
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desenvolvimento econômico, bem-estar social (redução da pobreza) e preservação

ambiental.

Portanto, vê-se que é plenamente possível compatibilizar a exploração de recursos

minerais com a proteção ambiental, em um contexto de sustentabilidade.

É  oportuno,  ainda,  salientar  que a  exploração  mineral  é  protegida  pelos  títulos

minerários  expedidos pelo  Departamento  Nacional  de  Produção Mineral,  os  quais

conferem  segurança  jurídica  aos  respectivos  titulares,  considerando-se  o  alto

investimento demandado pela atividade.

Estamos sob a égide do Estado democrático de direito, no qual é vedado à lei e às

normas infralegais, nas quais se incluem os decretos, prejudicar o direito adquirido e

o ato jurídico perfeito.

Nesse  caso,  conforme  já  exposto,  a  concessão  de  títulos  minerários  para

exploração mineral da área, objeto de desafetação, é preexistente à própria criação

da Estação Ecológica de Arêdes.

Desta feita, a medida proposta se orienta pela necessidade de compatibilizar defesa

do meio ambiente e desenvolvimento socioeconômico, e pelo respeito ao ato jurídico

perfeito e ao direito adquirido, nos termos da ordem constitucional.

Por  fim, cumpre ressaltar  que a desafetação não comprometerá os objetivos de

implantação  da  unidade  de  conservação,  tampouco  prejudicará  a  sua  função

ecológica,  incumbindo-se ainda aos titulares  dos direitos  de  exploração mineral  a

doação futura de área para fins de incorporação à Estação Ecológica, nos termos

firmados no protocolo de intenções a ser celebrado com o Governo de Minas.

Expostas,  assim,  em  linhas  gerais,  as  razões  da  iniciativa,  que  se  reveste  de

inegável interesse público e inquestionável alcance social, solicito aos nobres pares o

imprescindível apoio para aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.312/2012

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1° -  Fica  denominada  Escola  Estadual  President e  Itamar  Franco  a  escola

estadual localizada no Município de Santa Luzia, na Rua Sete, nº 140, Bairro Belo

Vale.

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

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2012.

Luzia Ferreira

Justificação: Este projeto de lei visa prestar justa homenagem a este baluarte da

política nacional, Itamar Augusto Cautiero Franco, falecido em 2/7/2011.

Além  de  seu  brilhante  mandato  na  Prefeitura  de  Juiz  de  Fora,  assumiu

posteriormente o governo de Minas Gerais e a Presidência da República, durante o

período de 1992 a 1994. Também desempenhou mais de um mandato como Senador

da República, completando mais de 40 anos de vida pública, com absoluta lisura e

objetividade de procedimentos.

Empossado na Presidência da República pelo Congresso Nacional, em razão da

vacância  do  cargo,  se impôs com reconhecida integridade e  com uma prática de

gestão  que  assegurou  a  governabilidade  do  País,  após  uma  crise  institucional

extraordinária.  Recompôs o diálogo democrático  através de  um governo de união

nacional, sem ceder a quaisquer imposições.

Em toda a sua trajetória, Itamar Franco foi decididamente um singular defensor dos

interesses públicos, privilegiando o direito e a cidadania, sempre ao lado das forças

democráticas e reformistas.

Seu exercício como homem público, democrata e republicano é de reconhecimento

nacional, já ressaltado por historiadores, jornalistas e parlamentares, tendo sido um

exemplo de cidadão,  parlamentar e administrador  público de comportamento ético

irrepreensível.

É ainda motivo de orgulho e júbilo o fato de em sua vida parlamentar ter ingressado

nas hastes do Partido Popular Socialista – PPS - e ali permanecido até o final de sua

relevante trajetória política.

Este projeto cumpre, assim, o que determina a lei que regula a denominação de

estabelecimentos, instituições e próprios do Estado e determina que sejam escolhidos

nomes de pessoas falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e
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relevantes  serviços  prestados  à  coletividade.  Sem  dúvida,  o  preceito  legal  foi

integralmente respeitado nesta necessária homenagem a tão ilustre figura do cenário

nacional.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.313/2012

Declara de utilidade pública a Associação Mantenedora da Creche Vó Angelina,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mantenedora da Creche

Vó Angelina, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2012.

Luzia Ferreira

Justificação:  A  Associação  Mantenedora  da  Creche  Vó  Angelina,  fundada  em

12/12/1998,  dedica-se  à  prestação  voluntária  de  serviços  de  cunho  educacional,

assistencial e cultural.

A referida Associação não possui fins lucrativos e tampouco distribui  entre seus

sócios qualquer tipo de dividendos.

A Associação  Mantenedora  da  Creche  Vó  Angelina  tem  por  finalidade,  atender

crianças  de  10  meses  a  5  anos  e  5  meses  de  idade,  ofertando  educação  de

qualidade, alimentação, promoção da saúde, atividades culturais, de lazer, esporte,

estudo  e  pesquisa,  norteando-se  pelos  princípios  da  igualdade,  liberdade  e  da

solidariedade.

Considerando  a  abnegada  atuação  da  Associação  Mantenedora  da  Creche  Vó

Angelina,  que  trabalha  diuturnamente  ao  lado  do  Estado,  prestando  relevantes

serviços à população, proponho a sua inclusão no “hall” das entidades distinguidas

com o título de utilidade pública no Estado.

Para tanto, solicito dos meus nobres pares o necessário apoio para a aprovação

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.355/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Villa Nova Atlético Clube pelos 104 anos de sua fundação. (- À

Comissão de Esporte.)

Nº 3.356/2012, do Deputado Antônio Genaro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o jornal "Edição do Brasil " pelos 30 anos de sua fundação. (-

À Comissão de Transporte.)

Nº 3.357/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a empresa Comércio Indústria de Bebidas Áurea Ltda.

pela comemoração de seu cinquentenário. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.358/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. José Carlos Maciel de Alckimi, Prefeito de Cruzília,

por lhe ter sido outorgado pela Fundação Abrinq o Prêmio Prefeito Amigo da Criança.

(- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.359/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Cooperativa  Agropecuária  de  Jacutinga Ltda.  pela

comemoração de seu cinquentenário. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 3.360/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Escola  Estadual  Coronel  Paiva,  localizada  no

Município  de  Ouro  Fino,  pela  implantação  do  Projeto  Escola  Sustentável.  (-  À

Comissão de Educação.)

Nº 3.361/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Desenvolvimento  Regional  pedido  de  providências  com  vistas  a

resolver problemas apresentados pelas redes de esgoto e de abastecimento de água

nas comunidades de Alfredo Graça, Boi Morto e Lajinha, no Município de Araçuaí. (- À

Comissão de Saúde.)

Nº 3.362/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a aquisição e implantação de
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radares meteorológicos que alcancem os Municípios do Triângulo Mineiro e do Norte

do Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  3.363/2012,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com a  Câmara  Municipal  de  Conquista  pelo  seu centenário.  (-  À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  3.364/2012,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a Escola Estadual Professor Luiz Antônio Correa de Oliveira, de

Araxá, com a Escola Estadual Professora Maria Fonte, de Caratinga, com a Escola

Estadual Adalberto Ferraz, de Belo Horizonte, e com a Escola Estadual Professora

Ilma de Lana Emerique Caldeira, de Dom Cavati, com as professoras Marial Isabel

Fagundes de Paula,  Maria José de Assis,  Ana Carina Costa de  Avelar  e Simone

Rodrigues Neiva, bem como com as alunas Daiane dos Reis Teodoro, Joelma Rocha

Gomes, Larissa Fernanda dos Reis França, Polliane Maria de Souza Nonato, Stéfany

Caroline  G.  Gomes  e  Sara  Heloisa  Silveira  Moraes  pelas  conquistas  obtidas  no

concurso  de  redação  que  foi  promovido  pelas  Secretarias  de  Agricultura,  de

Educação e de Defesa Social e que teve como tema "O leite nosso de cada dia". (- À

Comissão de Educação.)

Nº 3.365/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para que o servidor efetivado pela Lei

Complementar nº 100, de 5/11/2007, possa ser beneficiado com o afastamento da

docência,  tendo  o  direito  exclusivo  ao  exercício  das  atribuições  do  Módulo  2,

conforme dispõe o art. 13, inciso l, da Lei nº 7.109, de 13/10/77. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 3.366/2012, do Deputado Hélio Gomes, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Transportes  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências para a inclusão do trecho entre a Rodovia LMG-766 e a LMG-775 no

Proacesso,  ligando,  assim,  o  Município  de  Capitão  Andrade  ao  Município  de

Tumiritinga. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  3.367/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais pelos 119

anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)
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Nº 3.368/2012, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Corinto pelos 88 anos de emancipação desse

Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  3.369/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para a celebração de convênio com a

Prefeitura  Municipal  de  Uberlândia  com  vistas  à  construção  de  postos  de  saúde

nesse Município. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  3.370/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de Educação pedido de providências  para a construção de escolas  no

Município de Uberlândia. (- À Comissão de Educação.)

Nº  3.371/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Transportes pedido de providências para a celebração de convênio com

a Prefeitura Municipal de Uberlândia com vistas ao recapeamento da Rodovia José

Leva. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  3.372/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para o aumento do efetivo da

PMMG no Município de Uberlândia. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  3.373/2012,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  DER-MG  e  ao  Deop-MG  pedido  de  providências  para  que

construam uma alça viária no Município de Pains. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  3.374/2012,  da  Comissão  de  Defesa do Consumidor,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido de informações

sobre  o  programa Minas  Comunica  II  e  pedido  de  cópia  da  minuta  do  edital  de

licitação. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.375/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita seja encaminhada manifestação de protesto ao Gabinete da Presidência da

República pelo  não comparecimento de representantes  da Secretaria  Nacional  de

Políticas sobre Drogas às audiências públicas realizadas por essa Comissão nos dias

22/5/2012 e 19/6/2012.

Nº 3.376/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para agilizar
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a implantação de Caps AD III no Município de Montes Claros, conforme previsto na

Resolução SES-MG nº 3.205, de 2012. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  3.377/2012,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Copasa-MG  pedido  de  informações  sobre  as  principais  decisões

proferidas no processo de licitação referente ao contrato de parceria público-privada

para  operação  e  ampliação  do  sistema  Rio  Manso,  bem  como  sobre  os

procedimentos de cada etapa de planejamento e execução do processo. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº  3.378/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhada  às  Corregedorias  da  Polícia  Militar  e  do  Sistema de  Defesa Social

denúncia apresentada pelo Sr.  Olivar José Dias,  Agente Penitenciário,  referente a

abuso de autoridade e pedido de providências para apuração dos fatos relatados.

Nº  3.379/2012,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de  Defesa Social  e  ao  Comando-Geral  da PMMG, em

decorrência de reunião extraordinária dessa Comissão no Município de Três Pontas,

pedido de providências  com vistas  à ampliação dos horários  da  patrulha  rural  no

período noturno.

Nº 3.380/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  que  seja  realizada

análise da qualidade da água dos Córregos Seco e Fechos após o ponto de despejo

da água residuária da estação de tratamento de esgoto do Jardim Canadá e,  se

houver  contaminação,  sejam  adotadas  as  providências  administrativas  e  legais

cabíveis e enviados os resultados da análise a essa Comissão.

Nº 3.381/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Prefeitura Municipal de Nova Lima pedido de providências com vistas a fiscalizar a

disposição do esgotamento sanitário no Condomínio Monte Verde, determinando o

cumprimento das normas ambientais e sanitárias vigentes, e pedido de que informe a

situação a essa Comissão.

Nº 3.382/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Meio

Ambiente, por sua participação na Conferência da ONU Rio+20, em que apresentou
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as realizações do Estado para o desenvolvimento sustentável.

Nº  3.383/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Ministério Público na Comarca de Timóteo e à Corregedoria da

PMMG o trecho das notas taquigráficas da 16ª Reunião Ordinária dessa Comissão

em que constam as falas da Sra. Maria Marta Augusto Luz e do Sr. João Martins de

Araújo,  o  boletim  de  ocorrência  e  as  fichas  de  atendimento  ambulatorial  a  eles

relacionadas, bem como pedido de providências para apurar denúncias de abuso de

autoridade durante operação realizada na ocupação Terra de Canaã, em Timóteo.

Nº  3.384/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério

Público  e  à  Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público  as  notas  taquigráficas  das

audiências públicas dessa Comissão realizadas em 4 e 15/6/2012, cópia do relatório

da  visita  realizada  em  15/6/2012  e  pedido  de  providências  com  relação  às

declarações do Sr. Fernando Camarota Filho.

Nº  3.385/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Saúde de Contagem e à Ouvidoria de Saúde desse

Município as notas taquigráficas da 18ª Reunião Ordinária dessa Comissão, contendo

denúncia do Sr. Fernando Antônio dos Reis relativa ao tratamento dispensado aos

pacientes  do  Pronto  Socorro  Geraldo  Pinto  Vieira e a agressões que teriam sido

praticadas pelo Guarda Municipal Denilson dos Santos Benedito, bem como pedido

de providências para apuração dos fatos.

Nº  3.386/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para

apuração  de  denúncia,  formulada  pelo  Sr.  Jésus  Santa  Ana  da  Rocha,  de  que

policiais da 30ª Delegacia de Polícia de Sabará teriam devolvido irregularmente arma

de fogo ao Sr. Cleyton Rocha Ferreira, preso em flagrante por porte ilegal de arma de

fogo; cópia do boletim de ocorrência da PMMG relativo a essa prisão e à apreensão

da  arma;  e  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  18ª  Reunião  Ordinária  dessa

Comissão que contém a denúncia.

Nº 3.387/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de apoio ao Sr. Fernando Lugo, ex-Presidente do Paraguai, uma vez
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que o "impeachment"  que sofreu constituiu um golpe parlamentar  de direita e um

rompimento da democracia.

Nº  3.388/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e à Cemig pedido de providências para a

reversão das demissões sem justificação de 16 eletricitários concursados da Cemig

Serviços,  bem como de outros  4 trabalhadores da Cemig Distribuição,  todos com

estabilidade por serem membros da Cipa ou dirigentes sindicais.

Nº 3.389/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação  de  repúdio  ao  Senado  Federal  do  Paraguai  pela  forma  como  foi

conduzido o processo de "impeachment" do ex-Presidente Fernando Lugo, uma vez

que  a  soberania  popular  foi  agredida,  ferindo-se  normas  elementares  da  ordem

constitucional, a começar pelo direito de defesa.

REQUERIMENTO Nº 3.390/2012

- O Requerimento nº 3.390/2012 foi publicado na edição anterior.

Do  Deputado  Paulo  Lamac  em  que  solicita  seja  apresentado  pela  Mesa  da

Assembleia, nos termos de anteprojeto que apresenta, projeto de resolução criando a

Comissão da Verdade do Estado de Minas Gerais. (- À Mesa da Assembleia.)

Da Deputada Liza Prado e outros em que solicitam seja realizado o I Seminário

Nacional  de  Comissões  Parlamentares  de  Defesa  do  Consumidor  das  Casas

Legislativas Estaduais. (- À Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Ivair Nogueira,

Rômulo  Viegas,  Bosco,  Anselmo  José  Domingos,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Ulysses

Gomes  e  outros  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  outros,  da  Deputada  Liza  Prado,  da

Comissão Especial  para  o  Enfrentamento  do  Crack  e  de  outros  Deputados  e  da

Deputada Rosângela Reis.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública, de Meio Ambiente, de Assuntos Municipais (2), de Educação,

de Fiscalização Financeira, do Trabalho, de Segurança Pública e de Turismo e dos

Deputados Lafayette de Andrada e Sargento Rodrigues.



144
____________________________________________________________________________

Questões de Ordem

O Deputado Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  ontem esta  Casa fez,  por  meio do

nosso  Presidente,  uma  visita  à  Câmara  Municipal.  As  duas  Casas  Legislativas

atuarão na busca de assinaturas, a fim de convencer o governo federal a gastar o

mínimo  de  10%  na  saúde.  Como  V.  Exa.  é  um  homem  da  comunicação,

inegavelmente uma pessoa que tem, em sua caminhada, em sua jornada de vida, o

conhecimento muito claro dos veículos de comunicação - sem dúvida alguma é, nesta

Casa, um dos maiores especialistas nessa área - tem notado o quanto a população

brasileira tem sofrido com a falta de um melhor atendimento na área da saúde. V.

Exa. pode notar que o problema não ocorre apenas em Minas Gerais, mas no Norte,

no Nordeste e no Sul. Quantas pessoas estão morrendo, porque a porta do hospital

abre, mas ela não é aberta para que essas pessoas entrem e sejam atendidas. A TV

tem mostrado pessoas morrendo na fila por falta de atendimento. Isso é notório e

público em todo o Brasil. Como eu disse, meu caro Presidente, ontem, a Assembleia

de Minas,  em parceria  com a  Câmara de Belo  Horizonte,  buscou as assinaturas

necessárias para propormos ao governo federal uma medida urgente, a fim de que

gaste o percentual necessário na saúde. Deputado, depois de todo esse nosso relato,

queria trazer uma notícia ainda pior, que circulou num dos grandes jornais de Minas

Gerais, intitulada “Justiça penhora prédios e equipamentos da Santa Casa de Belo

Horizonte”, entidade centenária que acolhe em seus leitos gente que vem do Norte,

do Sul e do Leste. Hoje ela está ameaçada de ser fechada, porque o governo federal

- e repito, o governo federal - está entrando com uma ação contra a Santa Casa.

Neste momento, não poderia deixar de manifestar minha indignação com a notícia de

que  importantes  equipamentos  hospitalares,  como  incubadoras  neonatais,

microscópios,  aparelhos  de  ultrassom, de anestesia e  de  raios  X,  pertencentes  à

Santa  Casa  de  Belo  Horizonte,  foram  penhorados  por  causa  de  uma  dívida.  O

intrigante é que quem executa a dívida e retira da Santa Casa esses equipamentos

essenciais é o próprio governo federal, que cobra dessa centenária casa de saúde o

pagamento da dívida, quando deveria,  na verdade, socorrê-la com mais recursos,

pois essa instituição é a maior em número de leitos à disposição do SUS no Brasil,

atende a população da Capital e recebe pacientes de todo o interior do Estado. É
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uma lástima, pois, além de não dar, o governo federal ainda tira da saúde o pouco

que ela tem. Executa a Santa Casa para que ela pague PIS, Cofins e até Imposto de

Renda  e  do  outro  lado  diminui  o  imposto  das  montadoras  de  veículos.  Caro

Presidente, podemos ajudar as montadoras a vender mais carros e motos, mas não

podemos esquecer que o governo já está de olhos vendados para a saúde, em vez

de  propiciar,  por  meio  de  uma linha  de  financiamento  do  BNDES,  recursos  que

possam dirimir essas dívidas, para que elas possam ser parceladas. Mas não: faz

isso com os Estados, e 70% do que o governo federal está recebendo hoje advém

dos Estados que pagam os juros da dívida. É sufocante, é indecente, é inaceitável, é

inconcebível  que,  além de não se trazerem recursos para a saúde,  se penhorem

equipamentos  da  Santa  Casa.  Não  mandam  recursos  para  os  hospitais  e  ainda

penhoram equipamentos. Que responsabilidade tem esse governo federal? Qual é o

seu dever  de  zelar  pela população brasileira? O governo federal  está vivendo de

agiotagem dos Estados e agora fecha a Santa Casa e penhora equipamentos. Não

poderia deixar de me manifestar neste momento.

O Sr. Presidente - Comunico a esta Casa que na frente da saúde, para coleta de

assinaturas, já acertamos com os Presidentes do Cruzeiro, do Atlético e do América

para  fazer  a  coleta  de  assinaturas.  Os  clubes  da  Capital  entrarão  na  campanha

também, coletando assinaturas nos estádios durante os jogos. Com a palavra, pela

ordem, o Deputado Gustavo Valadares.

O  Deputado  Gustavo  Valadares  -  Sr.  Presidente,  não  gastarei  nem  1  minuto.

Apresentarei na Comissão de Administração Pública, na tarde de hoje, às 14h30min,

a  convocação  -  não estou  convidando,  estou  convocando -  de  um  Secretário  de

Estado  para  explicar  à  Comissão  e  ao  colegiado  dos  Deputados  desta  Casa  os

critérios utilizados para distribuição de recursos nos últimos 15 dias.

O Sr. Presidente - Deputado, por favor, temos vários Secretários de Estado. Qual

será convocado?

O Deputado Gustavo Valadares -  Às 14h30min,  na Comissão de Administração

Pública, esse requerimento será lido. Estou convocando, não estou convidando, um

Secretário de Estado para vir à Assembleia Legislativa se explicar.

O Sr. Presidente - V. Exa. não pode adiantar o nome do Secretário?
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O Deputado Gustavo Valadares - Não, isso será feito às 14h30min na Comissão,

até para dar audiência. É bem provável que ele tenha os seus critérios, as eleições

estão chegando, 2014 está batendo à porta, e ele está fazendo graça com o chapéu

alheio.  Estou  convocando  um  Secretário  de  Estado  para  vir  à  Comissão  de

Administração Pública explicar os critérios para distribuição de recursos do Estado

nos últimos 15 dias. Era o que tinha a dizer. Obrigado.

O Sr. Presidente - Solicito a V. Exa. que formalize o requerimento à Mesa. Com a

palavra, pela ordem, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, parabéns por sua luta na questão das

sacolinhas.  Quero  parabenizar  o  Deputado  Duarte  Bechir  com  relação  à  saúde.

Vemos em todos os jornais do País a situação pela qual os hospitais estão passando.

Os hospitais públicos, principalmente, que são os mais sucateados, e os filantrópicos.

Infelizmente,  a  imprensa  ainda  não  atinou  para  o  problema  crucial.  Senhores

mineiros,  se  por  acaso  uma criança  engasgar  com  uma moedinha,  para  fazer  a

endoscopia sob anestesia, o SUS, na tabela que o governo federal mantém, vai pagar

R$23,80 para o hospital e para o médico. É impossível. Se por acaso uma pessoa

mais velha tiver um sangramento retal e precisar de fazer uma retossigmoidoscopia

com  anestesia,  o  SUS vai  pagar,  90  dias  depois,  R$31,37.  Se  uma mulher  com

suspeita de câncer, após realizada mamografia, precisar fazer uma biópsia, o SUS

pagará, conforme tabela, R$68,47 pelo procedimento. Só a agulha, sem considerar

médico,  hospital  e  outras  despesas,  tem  um  custo  de  R$75,00.  Deputada  Luzia

Ferreira, se uma mulher com câncer de mama precisar fazer uma segmentectomia,

tirar e fazer o esvaziamento de parte da mama, o SUS pagará pelo hospital, pelo

anestesista, pelo mastologista, enfim, por tudo, o valor  de R$189,00. A população

brasileira  precisa  saber  disso.  Pedimos  que a  imprensa divulgue  esses  dados.  A

nossa Presidente Dilma também precisa saber que isso está acontecendo. Eu estava

cheio  de  esperança.  Afinal,  o  Ministro  Alexandre  Padilha  é  um  médico  bem-

intencionado, que quer melhorar - e está melhorando - algumas coisas. Todavia fica

impossível fazer com que os hospitais, com que os serviços e as prefeituras façam

procedimentos  pela  metade  do  preço  do  custo  do  material.  É  isso  que  está

acontecendo  com  a  nossa  Santa  Casa.  Vejo  aqui  o  Presidente  da  Comissão  de
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Saúde,  Deputado  Carlos  Mosconi,  que  esteve  em  uma  reunião  com  a  Frente

Parlamentar de Apoio às Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas, quando

foi anunciado, com toda pompa, um empréstimo para que esses hospitais pudessem

sobreviver.  Empresta-se para o Eike Batista a juros de 6% ao ano,  mas a Caixa

Econômica Federal só empresta para esses hospitais, no mínimo, a 1,25%, o que dá

um total de cerca de 16%, 18% de juros ao ano. Essa situação está incontrolável.

Temos esperança não só no Padilha, mas também no Helvécio Magalhães, pessoa

que conhece os problemas do SUS, que ainda é o porto para o qual os hospitais e a

Prefeitura  se  dirigem.  Porém  eles  não  estão  conseguindo  convencer  a  equipe

econômica do governo de que realmente é preciso reajustar as tabelas para que as

pessoas  possam  ser  atendidas  e  os  hospitais  não  vivam  à  míngua,  como  tem

ocorrido com a Santa Casa de Belo Horizonte, que deverá ser fechada em razão da

insensibilidade  do  governo  federal.  Enquanto  isso,  a  população  está  sofrendo.

Assistimos a isso constantemente. São vários os pontos. Nós e a população mineira

estamos indignados por vermos ser penhorado o prédio da Santa Casa, assim como

seus equipamentos,  para  atendimento  à  sanha arrecadadora  desse governo,  que

arrecada milhões e bilhões em impostos. Nosso Presidente está em uma luta muito

importante em relação às sacolinhas plásticas da qual parece que sairá vencedor.

Encerramos  nossa palavra  pedindo o  apoio  dos  mineiros.  O  governo federal  não

consegue entender que precisa destinar mais recursos para os Estados. Em Minas

Gerais, as coisas só não estão piores porque o ex-Governador Aécio, o Governador

Anastasia, o Marcus Pestana e o Antônio Jorge têm feito programas como o Pro-

Hosp.  Recentemente  o  Antônio  Jorge  lançou  um  programa para  a  realização  de

biópsias de mamas, para suprir deficiências do governo federal. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Deputado Carlos Mosconi - Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda a respeito da

saúde, informo à Casa que essa campanha de coleta de assinaturas tem sido um

sucesso no Estado de Minas Gerais, graças à iniciativa da Assembleia, capitaneada

pelo nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro. Ainda ontem, Presidente, recebi, em

meu gabinete, três Vereadores - João Padeiro, Edinho Cardeal e Edinho Leonel -, de

Itamogi, que espontaneamente fizeram um movimento nessa cidade, até mesmo com
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sorteio de brindes, como televisores, na praça principal de Itamogi.

O Sr. Presidente - Meus eleitores, Deputado.

O Deputado Carlos  Mosconi  -  Eles  nos trouxeram um número muito grande de

assinaturas  coletadas  na  cidade.  Agora  o  Deputado  Doutor  Wilson  Batista  me

informou  que  está  trazendo  para  esta  Casa  mais  de  10  mil  assinaturas,  que

conseguiu em poucos dias na região dele. O mesmo tem acontecido com inúmeros

Deputados  desta  Casa,  assim  como  com  várias  cidades  mineiras,  que

espontaneamente  estão  solicitando  a  esta  Assembleia  o  envio  de  papéis,  de

documentos, a fim de que possam preenchê-los com milhares de assinaturas, que

nos serão encaminhadas. Então, Sr. Presidente, chegamos ao ponto de a Assembleia

contar, agora, com mais de 200 mil assinaturas, vindas de Belo Horizonte e do interior

de Minas Gerais. Portanto, vamos atingir esse número, estamos agora em contato

com as outras assembleias  do Brasil,  e  V.  Exa.  nos ajudou na última reunião  da

Unale. Aliás, haverá uma reunião em Brasília hoje à noite ou amanhã, e essa questão

será tratada novamente em uma grande reunião com as comissões de saúde do

Brasil  inteiro,  a  fim  de  que  a  gente  possa,  ainda  este  ano,  levar  ao  Congresso

Nacional um milhão e meio de assinaturas. Sr. Presidente, só para encerrar a minha

participação, a respeito do que disse o Deputado Duarte Bechir, se a moda pegar, se

a União resolver  penhorar  os  bens dos hospitais  devedores oficiais  do FGTS, do

INSS, do Fundo de Garantia e das dívidas oficiais,  não ficará nenhum hospital no

Brasil para contar a história porque, infelizmente, o responsável por essa situação é o

governo  federal,  que não paga  e  nunca reajusta  a  tabela  do  SUS corretamente.

Então, todos os hospitais, caro Deputado Duarte Bechir, encontram-se na situação

que V. Exa. expôs aqui. A Santa Casa de Belo Horizonte, como é o maior hospital do

Brasil, tem uma dívida gigantesca, que vai crescer a vida inteira, por quê? Porque não

há  nenhum  programa do  governo  que  resolva  sanear  essa  situação,  criada  pelo

governo federal, que não paga ao SUS adequadamente e deixa os hospitais do Brasil

nessa situação.  Muito bem. Há três  meses, fui  a  uma reunião em Brasília  com o

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. V. Exa. estava lá. Ele lançou um programa de

refinanciamento da dívida. Nada para sanear a dívida, apenas um programa para o

refinanciamento dela, o qual até hoje não foi executado, Sr. Presidente. Os hospitais
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estão batendo às nossas portas para saber o que está acontecendo, pois foi feito lá o

lançamento do programa e até hoje ele não foi  executado.  Essa é a situação do

Brasil.  Quem  assistiu  ao  “Fantástico”  no  domingo  passado  viu  a  situação  dos

hospitais-escola,  aonde  os  alunos  vão  aprender  medicina.  São  hospitais,  Sr.

Presidente,  que  parecem  pocilgas,  infelizmente.  São  hospitais  das  universidades

federais do Brasil e de todas as regiões deste país. É uma vergonha, Sr. Presidente.

Então, estou falando isso aqui só para informar que, por outro lado, estamos tomando

uma atitude para tentar resolver isso. Não adianta ficar choramingando, manifestando

a minha indignação. Estamos buscando assinaturas para, através desse projeto de

lei, mudar a saúde no Brasil. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Pode ficar tranquilo, sou rápido e rasteiro. Só

complementando, não só os Vereadores de Itamogi, mas os de todas as câmaras da

minha região fizemos um trabalho diretamente com o gabinete na busca do máximo

de assinaturas, inclusive na minha cidade, São Sebastião do Paraíso, que realmente

tem  sido  um  sucesso.  Para  complementar  erros  do  governo  federal,  existia,  até

semana passada, a Cide, a contribuição de domínio econômico, um tributo que incidia

sobre o preço dos combustíveis, em função da necessidade de ajuste fiscal e ajuste

orçamentário do governo federal,  preocupado com essa crise da Europa,  que,  de

repente, começa a chegar ao Brasil.  Há uma pressão pelo aumento do preço dos

combustíveis, a Petrobras e vai por aí em diante. Resultado: o governo federal não

teve coragem e cortou a Cide, esse dinheiro que vai para Estados e Municípios. Só

Minas Gerais está perdendo R$200.000.000,00 com o corte da Cide. E as reformas e

ampliações das rodovias, as melhorias dessas rodovias previstas no ProMG ficam

totalmente  comprometidas.  Por  sinal,  esta  semana  Carlos  Melles,  o  competente

Secretário de Obras do Estado, foi claro e colocou na imprensa que o governo federal

está fazendo bonito ao conceder benesses com o chapéu alheio, dando benefícios

com o dinheiro que tira dos Municípios e dos Estados. Preocupa-nos muito ver que o

Estado de Minas perde R$200.000.000,00 que poderiam servir para a manutenção

das nossas rodovias. Muito obrigado, Deputado.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ulysses Gomes.
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O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembleia e os que nos acompanham

pela internet, a nossa expectativa de hoje é que está na pauta a Proposta de Emenda

à Constituição nº 8. Essa PEC é consenso nesta Casa, onde tramita há mais de um

ano. Ela foi aprovada em 1º e 2º turnos na Comissão Especial. Quero aproveitar para

agradecer  ao  Deputado  Hely  Tarqüínio,  Presidente  da  Comissão  Especial,  e  ao

Deputado Gustavo Valadares, relator dessa PEC, que compreenderam e contribuíram

para articular esse processo dinâmico de apoio de todos os Deputados.

A PEC surgiu de minha iniciativa, de minha autoria, mas tramitou com o apoio de

vários Deputados. A nossa expectativa é que ela seja votada e aprovada hoje. Diante

dessa  expectativa,  quero  compartilhar  com  V.  Exas.  um  artigo  que,  na  semana

passada, foi publicado no jornal “Hoje em Dia”, falando exatamente dessa PEC. Por

coincidência, Deputado Rômulo, esse artigo foi publicado no dia do meu aniversário,

o que não deixou de ser um presente.

O título  do  nosso artigo  publicado  no  “Hoje  em Dia”  é:  “Ética,  democracia  e  a

política dos mineiros”. O artigo diz: “Falta pouco para que Minas Gerais dê mais um

exemplo de sobriedade, respeito e ética ao País. Está previsto para esta semana o

retorno ao Plenário,  para votação definitiva,  em 2º turno, da PEC 8/2011,  que vai

extinguir os chamados mandatos-tampão no Estado de Minas Gerais”. Cunhada pela

imprensa,  a  expressão  refere-se  à  posse  de  Deputados  suplentes  no  final  das

legislaturas, por apenas um mês e durante o recesso parlamentar, quando não há,

portanto,  atividade nas assembleias  legislativas e na  Câmara dos Deputados,  em

Brasília.

Como  mineiro,  tenho  orgulho  de  ser  o  autor  dessa  proposta  de  emenda  à

Constituição. Assim que aprovada, como se espera, Minas será o primeiro Estado

brasileiro a acabar com a prática legalizada no País, mas moralmente condenável por

gerar custos desnecessários para os cofres públicos. A questão aqui, dada a atual

legalidade  do  mandato-tampão,  não  é  condenar  os  até  então  empossados,  mas

refletir  sobre como o parlamento pode tornar mais justa a estrutura social e a sua

ação.

O importante é citar, nesse caso, o Parlamento mineiro como um conjunto, não só
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por uma iniciativa pessoal, mas com o apoio de vários parlamentares. Nesse caso,

Oposição  e  Situação,  base  aliada  e  adversária  se  uniram  para,  no  1º  turno  de

votação,  no  final  do  ano  passado,  aprovar  a  PEC por  unanimidade.  Exemplo  de

democracia  maior  não  há:  uma  casa  legislativa  que  deixa  de  lado  diferenças

ideológicas para se unir em torno de uma causa que beneficia a coletividade.

Enquanto  tramitou  em  1º  turno,  a  PEC dos  mineiros  ganhou  espaço  na  mídia

nacional, elogiada por veículos de comunicação de Norte a Sul do País e citada como

exemplo  para  o  Congresso  Nacional  e  outros  Estados,  que  jamais  conseguiram

avançar  em tema parecido.  Várias  PECs com o  mesmo objetivo  foram criadas  e

definharam por muitas legislaturas por falta de consenso.

Foi  essa  mesma mídia  que  me  fez  atentar,  antes  mesmo de  eu  assumir  meu

primeiro mandato na Assembleia Legislativa, para o absurdo da situação e o desgaste

gerado no Poder Legislativo ao final de cada legislatura, quando, com o afastamento

de Deputados titulares, que assumem funções em secretarias e diretorias de Estado,

suplentes são empossados em pleno recesso parlamentar. Fica, então, registrado o

papel positivo que a imprensa pode assumir quando escancara fatos como esse, e

naquele momento foi assim.

A solução,  nesse  caso,  achamos  juntos  nesta  Casa  Legislativa,  ao  criar  uma

emenda, a PEC nº 8, que garante que a Assembleia não fique desfalcada de todos os

seus  membros,  como  determina  a  Constituição.  Em  caso  de  necessidade  de

trabalhos extraordinários durante o recesso, o que não ocorre há muitos anos nesta

Casa, aí, sim, suplentes tomarão posse - simples solução que travou o andamento da

mesma proposta em outros Estados. Em Minas Gerais, democraticamente, Oposição

e Situação encontraram e apoiaram.

Senhoras  e  senhores,  esse  artigo  publicado  reflete  minha  gratidão  e

reconhecimento a esta Casa Legislativa pela aprovação da PEC de minha autoria

durante sua tramitação até este momento. Na Comissão Especial criada para estudá-

la e aqui, neste Plenário, no final do ano passado, ela foi aprovada por unanimidade,

com 52 votos.

Citarei o título da reportagem sobre a PEC publicada na “Justiça Brasil”: “A prática

atual desmoraliza o Poder Legislativo a cada quatro anos”. Por esse mesmo motivo,
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publicações do Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraíba e outras localidades

afirmaram que a Assembleia Legislativa mineira está “prestes a aprovar uma PEC

histórica no País”. O jornal “O Tempo”, que circula em todo o Estado, lembra que, ao

ser aprovada a PEC nº 8, “Minas Gerais será o primeiro Estado do Brasil a impor

regras para esse tipo de nomeação”. O jornal “Estado de Minas” expressa em seu

editorial  o  orgulho  de  ser  mineiro  que  a  Assembleia  provocou  na  sociedade  ao

aprovar em 1º turno a PEC nº 8/2011. Tudo isso, caros colegas, é uma resposta da

sociedade  incomodada  com  uma  questão,  não  por  sua  legalidade,  mas  por  sua

moralidade.  O  “Diário  do  Nordeste”,  um  dos  mais  destacados  veículos  daquela

região, publicou: “Vem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais um bom exemplo.

A Casa aprovou proposta de emenda à Constituição Estadual que veda a posse de

suplentes em recessos. Isso sepulta os mandatos-tampões, sinônimos precisos de

desperdício de dinheiro público e arranjos políticos. O Ceará já sofreu disso e, sem

medida  específica,  pode  continuar  a  sofrer.  Em  janeiro  de  2007,  três  suplentes

assumiram vagas de Deputados que ocuparam secretarias”.

Aqui  em Minas,  nobres colegas,  o fato se repetiu  em várias  ocasiões,  inclusive

entre  a  última  e  a  atual  legislatura.  De  4  a  31  de  janeiro,  seis  suplentes  foram

convocados  para  ocupar  a  vaga.  Não  é  o  caso  de  questionarmos  aqueles  que

legalmente assumiram essa vaga,  e,  sim, a prática que temos a oportunidade de

mudar e ser exemplo para todo o País. Por isso, senhoras e senhores, fica aqui o

nosso registro, o nosso pedido para que esse movimento que foi exemplo no final do

ano passado tenha mais uma vez o apoio de V. Exas. na aprovação da PEC que

poderemos votar hoje ou durante esta semana.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço o aparte, nobre colega Ulysses.

Estou aqui para manifestar minha satisfação com a sua vinda a esta Casa. V. Exa.,

que veio do Sul, da sua Itajubá, e principalmente da nossa Minas Gerais, já chega

com a pujança de oferecer uma PEC que incomodava a todos nós. Como Presidente

desta  Casa  em  janeiro  do  ano  passado,  vivenciei  essa  situação  quando  tive  a

oportunidade de dar posse ao Governador Antônio Augusto Anastasia, que convidou

seis Deputados para serem seus Secretários. Os suplentes tiveram de ocupar esses

espaços em período de férias. Alguns chamaram até funcionários para ficarem aqui
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sem fazer nada, e a Assembleia foi obrigada a pagar-lhes, por motivos legais. V. Exa.

está de parabéns. Foi um momento em que o Divino Espírito  Santo o iluminou e

trouxe  essa  PEC  a  esta  Casa,  que  todos  nós  aprovamos  e  que,  de  forma

extraordinária, moraliza uma situação que nos deixava preocupados. Portanto estou

aqui para parabenizá-lo e dizer que a nossa Assembleia de Minas Gerais ganhou

muito com a vinda de V. Exa. como Deputado. Muito obrigado.

O  Deputado  Ulysses  Gomes*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Doutor  Viana.  Tive

oportunidade  de  conversar  com  V.  Exa.  quando  da  tramitação.  Foi  um  exemplo

prático. V. Exa., aqui, como Presidente, vivenciou isso, viu a pressão da sociedade, a

cobrança da mídia e nos ajudou muito no processo de articulação, convencimento e

apoio de todos os colegas nesta Casa.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Deputado Ulysses Gomes, quero

parabenizar V. Exa. pela competência, trabalho, dinamismo e criatividade. Acho que

esta Casa só tem a ganhar com sua vinda.

Minas sai na frente com mais esse projeto. Quero relembrar que tivemos a primeira

TV Assembleia do Brasil, que começou nesta Casa, foi para a Câmara Federal e hoje

todas  as  Assembleias  têm  -  demos  exemplo  para  o  Brasil  de  como  usar  a

transparência  nesta  Casa  -,  e  fizemos  o  primeiro  projeto  Ficha-Limpa  para

funcionários públicos, uma emenda à Constituição desta Casa que virou moda no

Brasil inteiro e agora chegou à Câmara Federal.

V.  Exa.  está  de  parabéns.  Tenho  a  certeza  de  que  outros  Estados  copiarão  a

iniciativa de V. Exa. V. Exa. será exemplo nacional. Esta Casa mostra, mais uma vez,

que  sai  na  frente  pelo  dinamismo  e,  acima  de  tudo,  pela  competência  de  seus

Deputados. TV Assembleia, Ficha-Limpa, entre outros projetos, e o projeto de V. Exa.

V. Exa. está de parabéns. Tenho a certeza de que aquele garotinho, seu filho, que

está em sua residência, terá orgulho de bater no peito e dizer: “Papai contribuiu muito

para o Legislativo estadual”. Parabéns.

O Deputado Ulysses Gomes* -  Obrigado,  Deputado Alencar  da Silveira Jr.  Seu

dinamismo e parceria são fundamentais também para o sucesso dessa ação que ora

tentamos aqui aprovar.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* -  Deputado Ulysses Gomes, na mesma
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linha  de  raciocínio  dos  antecessores,  também  quero  dizer  que  sua  ideia  de

apresentar  essa  proposta  de  emenda  à  Constituição  vai  na  mesma  linha  do

comportamento  de  V.  Exa.,  na  mesma  identidade  de  V.  Exa.  em  seu  mandato:

respeito à questão pública, honestidade, integridade. Além desse destaque, V. Exa.

também foi o baluarte para o Fundo Estadual do Café e tem sido membro integrante

das nossas comissões extremamente ativo e participante. De forma que V. Exa., dá

resposta à sociedade, para que ela veja sua ação parlamentar,  que nos conforta.

Somos solidários e parabenizamos V. Exa.,  não apenas pelo trabalho parlamentar

aqui e na sua cidade, base política de V. Exa., mas sobretudo pelo seu trabalho sério,

sua identidade e seu compromisso com a ética e com a moral. Parabéns.

O  Deputado  Ulysses  Gomes* - Muito  obrigado,  Deputado  Rômulo  Viegas.

Agradeço-lhe e registro também minha admiração pelo seu trabalho e a parceria que

temos tido aqui no Parlamento.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Rapidamente, Deputado Ulysses Gomes,

em virtude do tempo, quero também parabenizar V. Exa. pelo trabalho e por essa

proposta apresentada à Casa Legislativa de Minas Gerais, que avança ainda mais

para construir a democracia em nosso Estado.

Independentemente  de  nossas  diferenças  ideológicas,  políticas,  partidárias,

acredito  que  essa  proposta  terá  aprovação  unânime  porque  é  uma cobrança  da

sociedade por  mais  transparência,  por  mais  democracia,  por  mais  controle social.

Tenho a certeza de que esta Casa,  a Casa do Povo, se sente honrada com sua

proposta, assim como a sociedade de Minas Gerais, como o povo mineiro.

Quero parabenizá-lo e dizer que V. Exa. conta com nosso apoio incondicional não

só nesse projeto, mas em todas as outras matérias que vão ao encontro do interesse

público. Parabéns, Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes*  - Obrigado,  Deputado Elismar Prado.  Quero, mais

uma vez, agradecer a V. Exa. e a todos os que se manifestaram. Quero falar também

da expectativa positiva que temos para que nossa ação política - e aqui não importa

se é da Situação ou da Oposição - chegue mais próximo da vontade da população,

da  cobrança  dos  que  acompanham  nossa  atividade,  fazendo  jus  ao  trabalho  do

Parlamento, que é um trabalho sintonizado com a vontade do povo.



155
____________________________________________________________________________

Conversei com o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa e nosso amigo.

Tão logo essa  PEC seja  aprovada,  iremos,  junto  com  o  relator,  o  Presidente  da

Comissão Especial  e o Presidente da Casa, entregar essa PEC ao Presidente do

Congresso Nacional.

Vamos ao Presidente mostrar que o exemplo de Minas Gerais deve ser seguido

pelo Brasil. A PEC que tramita no Congresso, há mais de 10 anos, que não saiu do

papel, poderá seguir o exemplo de Minas Gerais. Esta Casa tem um compromisso

com a sociedade mineira e com a sociedade brasileira. Damos um exemplo de que

essa  cobrança  da  sociedade  tem,  na  ação  particular  de  cada  Deputado,

principalmente  na  ação  da  instituição  Assembleia  Legislativa,  o  compromisso  de

defender os interesses da comunidade.  Não tenho dúvida de que essa PEC está

sintonizada com o desejo da moralidade, da eficiência do gasto público. Já demos o

exemplo do nosso desejo e, hoje, na prática, efetivaremos isso com o apoio de V.

Exa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

A  Sra.  Presidente  (Deputada  Liza  Prado)  -  Com  a  palavra,  para  seu

pronunciamento, a Deputada Luzia Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira -  Sra. Presidenta, V. Exa. está muito bem postada no

centro  da  Mesa,  valorizando  a  presença  da  bancada  feminina  na  Assembleia

Legislativa. Como disse, somos poucas, mas aguerridas. Com V. Exa. presidindo esta

reunião, sinto muita honra por falar da tribuna.

Cumprimento  todos  os  Deputados  presentes  e  todos  os  que  estão  nos

acompanhando.

Quero  trazer  aqui  duas  lembranças  muito  importantes  para  o  País.  Uma delas

mudou o rumo do desenvolvimento do Brasil. Lembro aqui o dia 2 de julho de 2012,

em que fez um ano da morte do nosso ex-Presidente, ex-Governador, ex-Senador da

República Itamar Franco. Trago essa lembrança, pois ele merece ainda as nossas

homenagens; merece que seja relembrado aqui esse político honrado, que encerrou

a  sua  vida  política  no  PPS.  Foi  eleito  Senador  em  2010,  juntamente  com  Aécio

Neves, numa grande caminhada, quando muitos diziam que ele era muito bom, mas

não ia se eleger,  exatamente pela idade avançada.  Ele mostrou que o carinho,  o
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reconhecimento que o povo mineiro tem da sua trajetória política foi maior do que

isso,  suplantou  essa  “debilidade”  e  ele  se  sagrou,  mais  uma  vez,  Senador  da

República. Infelizmente, seis meses após assumir o mandato, veio a falecer. Coisas

da vida.

Ao mesmo tempo que trago essa homenagem, quero dizer que protocolei ontem,

aqui nesta Casa, um projeto de lei dando nome a uma escola estadual que está em

construção, no Bairro Belo Vale, na vizinha Santa Luzia. É uma homenagem a ele a

pedido, inclusive, da comunidade do Bairro. Está tramitando aqui esse projeto para o

qual  já  peço o  apoio de  todos os Deputados.  Faço aqui  essa homenagem, essa

lembrança, essa reverência ao seu passado político, à sua seriedade, ao seu mais

positivo exemplo de que é possível fazer política pensando nos valores coletivos, com

muito  zelo  com a coisa pública,  com ética,  com amor ao  País  a  que sempre se

dedicou desde que foi Prefeito.

Caro Deputado Rômulo Viegas, lembro esse fato para trazer à tona talvez o que

tenha sido o seu maior legado ao Brasil, além do compromisso democrático. Quando

houve a ditadura, ele estava lá, juntamente com Tancredo Neves, Ulisses Guimarães,

com Teotônio Vilela, enfrentando os canhões da ditadura para lutar pela democracia.

Esse é um legado que não tem preço, um valor que possa ser estabelecido.

Ontem,  também,  o  Plano  Real  completou  18  anos.  Por  isso  creio  que,  nessa

história recente, na pós-democracia, foi o maior legado que deixou ao País.

Antes do Plano Real, havia os pacotes. A cada seis meses, tentava-se consertar o

País de um jeito. Tivemos confisco de poupança do pobre, do povo, com Fernando

Collor. Tínhamos, também, a inflação, que chegou a 100% ao mês.

Tínhamos, portanto, uma absoluta falta  de perspectiva para o País e para cada

cidadão,  individualmente.  Quem podia planejar  a vida sabendo que,  uma semana

depois de receber o salário, metade do seu poder de compra já teria se dissipado? E

a inflação é a forma mais perversa de concentração de renda, pois tira  de quem

recebe salário e vive dele. É, portanto, a pior forma de penalizar o trabalhador. Já

quem aplica na bolsa e vive do capital especulativo, pelo contrário, ganhava muito

dinheiro  com essa especulação.  Quem tinha oportunidade de fazer  isso  ganhava

muito dinheiro, mas o trabalhador, que dependia do seu salário para criar sua família,
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custear a alimentação, andar de ônibus e ter acesso à saúde e à educação, tinha que

conviver com essa que, como eu disse, é a forma mais perversa de concentração de

renda, a forma mais perversa de penalizar a população.

Quando Itamar Franco delegou essa tarefa a Fernando Henrique Cardoso, nosso

ex-Presidente, e deu a ele o Ministério da Fazenda, muitos diziam que ele não tinha

perfil para isso; que era um intelectual, um homem de academia, um Senador, que

não era afeito a essa questão econômica. Mas tivemos uma grata surpresa com essa

parceria, que trouxe estabilidade para o País do ponto de vista econômico. Foi essa

estabilidade que permitiu que não só o governo de Fernando Henrique, mas também

os de seus sucessores, Lula e Dilma, tivessem condições de planejar o País e de

fazer deste um país respeitado no âmbito internacional, que atrai investimentos; um

país que saiu da área de risco das agências internacionais,  que o julgavam uma

republiqueta das bananas, pois a instabilidade econômica obviamente levava também

à instabilidade política.

Abordo essa questão, porque, passados 18 anos do Plano Real - talvez o mais

longo período de estabilidade econômica em nosso história recente -, temos de nos

lembrar das pessoas que nos deixaram esse legado. Até porque foi esse arranjo do

plano  econômico  que  nos  permitiu  melhorar  também  a  gestão  pública,  com  a

promulgação da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  e  de  outras  leis  sobre  a  gestão

pública,  que  vieram  melhorar  a  situação,  evitando  ou  minimizando algo  com  que

penamos até hoje: a improvisação, a falta de planejamento, o pouco cuidado com os

recursos públicos. Hoje, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, há penalidades, em

todos os âmbitos, para o gestor que não tiver absoluto rigor com os recursos públicos.

E creio que,  a partir  disso, a cidadania também aflorou, porque hoje temos como

fiscalizar e acompanhar as ações dos gestores.

Sou daquelas  que  valorizam  a  transferência  de  renda,  porque em um país  tão

desigual  não  haveremos  de  conseguir  mais  igualdade  em  pouco  tempo  -  talvez

precisemos de um prazo muito longo para isso. Então, acho que é papel do Estado

prover  condições  para  as  pessoas  terem  uma  sobrevivência  digna.  Mas  quero

lembrar que não foi o Bolsa-Família, que já existia no governo Fernando Henrique e

foi mais enfatizado no governo Lula, o responsável pela principal transferência de
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renda.  A  principal  transferência  de  renda,  que  levou  milhares  de  brasileiros  a

melhores condições, foi exatamente a estabilidade econômica, a queda da inflação,

que não corrói o seu salário, de modo que o trabalhador pode economizar e fazer

planos pessoais de investimento, melhorar de vida, reformar a casa e até colocar um

filho para estudar em escola particular, o que era um sonho até então. Por isso, o

melhor  mecanismo de  transferência  de  renda é  exatamente  ter  uma inflação  em

patamares baixos.

É por isso, Deputados Rômulo Viegas e Dalmo Ribeiro Silva, que me preocupa a

estagnação econômica que vivemos hoje, com todas as indicações do PIB abaixo de

2%.

Portanto, um País com tal desigualdade, se não tiver capacidade de crescimento - e

o principal meio de transferência de renda e de dignidade das pessoas é um emprego

digno e estável -, talvez ameace esse legado, pois vivemos o melhor cenário que o

Brasil já teve para crescer e ter sustentabilidade. O período foi exatamente esse em

que combinamos estabilidade econômica com estabilidade política, com credibilidade

das instituições, com a Constituição em plena vigência, com os direitos dos brasileiros

assegurados e, portanto, com democracia.

Então, quero juntar esses dois fatos marcantes do nosso país: a presença de Itamar

Franco na Presidência e o Plano Real, que entrou para a maioridade no dia 1º deste

mês e nos deixou esse legado. Portanto, sempre nos lembraremos de Itamar Franco

como uma pessoa que cumpriu sua obrigação com aqueles que confiaram nele, com

seus milhares de eleitores de Minas Gerais em 40 anos de vida pública. Assim, como

Presidente  do  PPS  no  Estado,  deixo  aqui  nosso  reconhecimento,  nossas

homenagens e,  acima de tudo, reafirmo o compromisso do PPS de estar sempre

vigilante, atento, para que o País continue no caminho certo,  continue crescendo,

desenvolvendo-se, distribuindo renda, o que garante a cidadania do nosso povo.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Rômulo Viegas e, em seguida, ao

Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputada Luzia Ferreira.

V. Exa. faz aqui um resgate extremamente importante da história política do Brasil e

do  mundo.  Vamos  relembrar,  realmente,  a  importância  do  ex-Presidente  Itamar
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Franco na nossa história. Foi ele um homem público, uma referência de ética, uma

referência de trabalho,  um exemplo para toda a classe política. O Plano Real,  no

governo dele, tendo como Ministro da Fazenda o ex-Presidente Fernando Henrique,

trouxe mudanças para o País. É, realmente, como V. Exa. menciona: o País mudou;

plantou-se,  nessa  época,  a  semente  para  que  o  Brasil  pudesse  avançar  e  se

consolidar no que está aí hoje. É claro que estamos apreensivos, na expectativa de

que  as  coisas  não  piorem  e  sim  melhorem.  Mas  o  meu pronunciamento  é  para

congratular,  com  saudades,  o  ex-Presidente  Itamar  Franco.  Parabéns  pelo

pronunciamento, Deputada.

A Deputada Luzia Ferreira - Obrigada, Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) -  Muito obrigado, querida Deputada

Luzia Ferreira. Realmente, o pronunciamento de V. Exa. nos enche de emoção e de

orgulho. V. Exa. enfatiza a presença marcante de Itamar Franco na política do Brasil.

Tanto  em  Minas  como  no  Brasil  ele  foi  único,  uno,  quanto  à  sua  índole,  ao

comportamento ético. Foi um homem exemplar e, sem dúvida alguma, inabalável na

sua honorabilidade política.

V. Exa. é Presidente do PPS, partido ao qual Itamar Franco pertencia, com muita

honra. Quando veio à nossa Assembleia Legislativa filiar-se, pudemos ouvi-lo falar de

sua enorme alegria em poder participar do PPS na sua vida política. Quis o destino,

quis  Deus levá-lo,  e estamos hoje lembrando um ano de sua partida.  Mas tenho

certeza, como disse V. Exa., que ele, como Governador, Presidente da República e

Senador,  pôde  construir  o  bem,  fazer  o  bem  ao  Brasil  de  forma  muito  austera,

competente, séria e transparente. Hoje lembrar Itamar é lembrar um homem correto,

honrado,  que  nunca  teve  seu  nome  desabonado  em  qualquer  instância  ou

circunstância.

Então quero unir-me a V. Exa. também. Tenho pelo Itamar um grande apreço, um

grande carinho,  um apreço especial,  porque, durante o meu primeiro mandato na

Assembleia - ele, como Governador de Estado - pude celebrar com ele uma grande

parceria em prol do nosso Sul de Minas, tantas e tantas obras que ele conseguiu

levar ao nosso  Sul de Minas, por exemplo, o Aeroporto Prefeito Paulo Clepf. Hoje

temos lá sala de embarque, recentemente inaugurada, construída pelo  Governador
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Anastasia, que leva o nome do nosso Presidente Itamar Franco. Sem dúvida alguma,

quero lembrar que resgatar com saudade Itamar Franco é dever de todo cidadão,

particularmente desta Casa, muito especialmente ouvindo as sábias palavras de V.

Exa. Parabéns.

A Deputada Luzia Ferreira - Muito obrigada, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Sra.  Presidente,  para concluir  quero  aqui  apenas  registrar  que ontem estive  na

cidade de Rio Novo, junto com Antônio Jorge, Secretário de Saúde. Fomos inaugurar

a nova sede da Apae que atende esse Município e o Município vizinho de Goianá,

atendendo  hoje  em  torno  de  130  crianças  e  adolescentes  com  necessidades

especiais.  Então  fiquei  muito  feliz  em  ter  contribuído  com  essa  obra,  com  uma

emenda parlamentar, porque quem é especial precisa também de cuidados especiais:

atendimento  digno,  uma  sede  que  os  acolha  bem,  em  condições  de  funcionar

plenamente  e  com  profissionais  capacitados.  Quero  fazer  aqui  esse  registro  e

parabenizar o Prefeito de Rio Novo, os Vereadores, em especial o Vereador Ormeu,

que foi quem nos fez a solicitação de emenda parlamentar para comprar o mobiliário

da  sede  da  Apae.  Desejamos  que  as  130  crianças  e  adolescentes  que  lá  são

atendidos  diariamente  possam  ter,  a  partir  de  agora,  mais  conforto  nos  seus

cuidados. Muito nos honra ajudar, como eu disse, quem é especial e precisa de mais

cuidados. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público

que nos acompanha pela  TV Assembleia,  gostaria de tratar de dois assuntos nesta

tarde. O primeiro deles é a luta dos servidores do Judiciário mineiro, que, de forma

incansável,  vêm  ocupando  as  galerias  da  Assembleia  Legislativa,  percorrendo  os

Plenarinhos,  as  comissões,  e,  obviamente,  fazendo  a  grande  mobilização  dos

servidores  do  Judiciário,  ou  seja,  mobilizando  a  sua  categoria.  Especialmente

acompanhamos a publicação da matéria do jornal “O Tempo”, datada de 26/6/2012,

com a seguinte manchete - eu gostaria que o nosso câmera fizesse um “zoom” na

matéria, para que ela pudesse ser vista também pelos nossos telespectadores e por

todos os servidores do Judiciário no Estado de Minas Gerais -: “Servidor da Justiça
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mineira tem um dos piores  salários”.  Aqui  consta o “ranking” de vencimentos dos

servidores  do  Poder  Judiciário,  e  Minas  Gerais aparece  na  21ª  posição,  com  o

salário-base de R$2.057,00. Nessa defasagem estão os servidores de nível médio e

superior, que estão neste “ranqueamento” em âmbito nacional. Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, não dá para entender este “ranqueamento”.

Os Estados de Tocantins, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo

estão, respectivamente, em 8º, 3º, 4º, 9º e 10º lugares. Com a economia mineira,

esperávamos que o “ranqueamento” fosse melhor em razão do PIB apresentado pelo

Estado de Minas Gerais. No entanto essa não é a realidade para os servidores do

Poder Judiciário, como o Oficial de Justiça, o técnico, o avaliador, enfim, para todos

aqueles que compõem a carreira de servidores do Judiciário.

Por  outro  lado,  Sra.  Presidente,  tivemos  aqui  a  iniciativa  de  apresentar  um

requerimento  para  provocar  uma audiência  pública  nesta  Casa,  na  Comissão  de

Administração Pública.  Aportamos esse  requerimento na Comissão,  e o Deputado

Gustavo Corrêa, Presidente, acatou, de pronto e imediato, a nossa sugestão e, por

meio do entendimento, solicitamos a marcação da audiência pública. Convidamos o

Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  assim  como  o  Sr.  Wander  da  Costa  Ribeiro,

Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça -  avaliadores do Estado de Minas

Gerais - Sindojus-MG -; o Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância -

Serjusmig -, por meio da sua Presidente Sandra Margareth Silvestrini de Souza; e o

Sr.  Robert  Wagner  França,  Coordenador-Geral  do  Sindicato  dos  Servidores  da

Justiça de Segunda Instância - Sinjus-MG.

Os sindicatos foram convidados, assim como o Presidente do Tribunal de Justiça, e

esperamos o seu comparecimento. Caso não compareça, esperamos que envie a

esta Casa o Desembargador, representando o Tribunal de Justiça, para tratarmos de

um assunto delicado, que é essa discussão.

Além disso, já estamos com data marcada para a realização de uma audiência na

Comissão de Administração Pública, a fim de debatermos a não implementação de

direitos  conquistados  pelos  servidores  do  Poder  Judiciário,  especialmente  direitos

garantidos pela Lei Complementar nº 105/2008, e a falta da indexação do índice de

data-base para o ano de 2012.
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Esses são os tópicos objetos desse requerimento. A audiência já está marcada e

será realizada na próxima sexta-feira, dia 10 de julho. Solicitaremos ao sindicato que

faça uma grande mobilização para que os servidores compareçam a essa audiência

pública.

Por outro lado, Sra. Presidente, recebemos aqui a mensagem do Desembargador

Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  que  até  então  era  Presidente  do  Tribunal  de

Justiça, encaminhando o projeto de lei que trata do reajuste salarial. O Ofício nº 333 é

datado  de  27/6/2012,  com  o  seguinte  teor:  “Sr.  Presidente,  tenho  a  honra  de

encaminhar a V. Exa., nos termos dos arts. 66, inciso IV, alínea 'a', e 104, inciso II, da

Constituição do Estado de Minas Gerais, o anexo projeto de lei que 'fixa o percentual

de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do

Estado, relativa ao ano de 2012'.

A medida se faz necessária para dar cumprimento ao disposto no art. 37, inciso IX,

da Constituição da República, e na Lei Estadual nº 18.909, de 31/5/2010, que 'dispõe

sobre  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do  Poder

Judiciário do Estado'.

Como  V.  Exa.  poderá  observar,  o  índice  de  reajuste  proposto  é  de  5,1%,

correspondente  ao  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  –  IPCA –

apurado no período de maio de 2011 e abril de 2012, conforme divulgação constante

no 'site' do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.”

Esses são os termos do ofício enviado, encaminhando o projeto de lei. Quer dizer, é

um avanço, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em relação ao que os servidores do Poder

Judiciário estão pleiteando, mas ainda faltam outros pontos que devem ser debatidos

nessa audiência. Por exemplo, a não implementação do aumento escalonado; o não

pagamento digno da verba indenizatória, a não implementação de direitos garantidos

por lei, como do nível superior; a falta de indexação do índice da data-base de 2012,

o  que  foi  exposto  agora.  Segundo  o  sindicato,  houve  respostas  evasivas  e

desprovidas de conteúdo em relação a alguns ofícios protocolados pelas entidades

sindicais, sendo que a maioria nem resposta teve. Lembramos também o corte de

ponto  dos  grevistas  da  segunda  instância,  por  decisão  quase  unânime da  Corte

Superior, medida antissindical, inconstitucional, abusiva e desleal. Quando aconteceu
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a greve dos magistrados em 2006, não houve corte de ponto algum. Relembro aqui a

matéria  publicada no  “site”  da  OAB e  o  motivo  da  greve  dos  Desembargadores.

Vejam  a  matéria  sobre  o  nepotismo.  E  ainda  sobre  a  não  implementação  das

promoções verticais, há anos atrasada, entre outros direitos desrespeitados.

Portanto  o  sindicato  tem  total  razão  em  vir  a  esta  Casa  e  pedir  que  sejam

debatidas, em audiência pública, questões que não foram implementadas, Deputado

Dalmo, de uma lei aprovada por esta Casa. Assim, recorreram a este Parlamento,

onde necessariamente precisamos dar vez e voz a esse Sindicato.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Sargento

Rodrigues.  Ouço  com  muita  atenção  o  pronunciamento  de  V.  Exa.  Gostaria  de

parabenizá-lo  pela  exposição  em  defesa  dos  servidores  do  Judiciário  do  nosso

Estado. V. Exa. tem razão. Há quantos e quantos anos estamos aqui, nesta Casa,

dando  especial  atenção  aos  servidores,  buscando  encaminhamentos  junto  ao

Tribunal  sobre as questões salariais.  Particularmente,  em meu caso, como relator

também da Lei de Organização Judiciária, em cujo processo V. Exa. tanto nos ajudou,

não  conseguimos  avançar.  Aliás,  avançamos  em  parte,  e  ficamos,  com  certeza,

devendo a eles, uma vez que fomos tolhidos pelas questões do próprio projeto, da

sua forma apresentada, e consequentemente aprovado aqui. Então, quero unir-me a

V. Exa. Por meio de audiência pública, trazendo todos os representantes dos nossos

serventuários, vamos discutir com clareza e propriedade os legítimos interesses dos

servidores do Estado, particularmente a defasagem salarial, que V. Exa. demonstrou,

hoje, e que também pude verificar.

Falar  da  vida  de cada servidor  é  praticamente  desnecessário.  Cada qual  é um

verdadeiro  abnegado da  causa da Justiça.  Hoje  os  servidores  da  Justiça  moram

muito mais no fórum, com as serventias, trabalhando incansavelmente, por 10, 12

horas, nas comarcas, onde, sabemos disso, muitas vezes há poucos serventuários,

servidores  trabalhando.  Portanto  quero  unir-me  a  V.  Exa.  e,  por  meio  dessa

audiência, poderemos sensibilizar e resgatar os legítimos interesses dos servidores

de Minas Gerais. Parabenizo-o pelo pronunciamento.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  - Agradeço-lhe,  Deputado Dalmo.  Chegamos

juntos a este Parlamento e já estamos aqui por quatro mandatos. V. Exa. também, de
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forma legítima, tem se colocado sempre à disposição dos servidores do Judiciário.

Gostaríamos  de  tê-lo  na  audiência  pública,  no  dia  10,  próxima  terça-feira,

participando, para que a Lei Complementar nº 105/2008, da qual V. Exa. foi relator,

não seja apenas mais  uma letra  morta.  Em que pese a o  Poder  Judiciário  ter  a

palavra definitiva, isso não o exime de cumprir lei, até porque, no Estado Democrático

de  Direito,  presume-se o  império  da  lei.  Então  esperamos  que  o  Tribunal  possa

cumprir  todos os  avanços que ajudamos a construir  até com a participação dele,

quando enviou para cá o projeto de lei.

Os servidores podem contar conosco e com a manifestação do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, pois teremos a presença do Sindicato e de vários servidores do Tribunal

na  próxima terça-feira,  dia em que  estarão  se mobilizando.  É preferível  que eles

venham manifestar-se nesta Casa a entrarem em greve - como está sendo anunciada

a possibilidade de uma -, especialmente dos cartórios eleitorais, fato que causaria um

transtorno enorme ao andamento do processo eleitoral.

Deputado  Dalmo,  por  outro  lado,  quero  aproveitar  a  presença  de  V.  Exas.,  do

Deputado Doutor Viana e dos demais Deputados, como o Deputado Rômulo Viegas,

que adentra o Plenário; o Deputado Célio Moreira e o Deputado Elismar Prado, para

que iniciem conosco a cobrança do reajuste do Poder Legislativo de Minas Gerais.

Deputado Dalmo e Deputado Elismar, há cerca de 20 dias, aprovamos o reajuste dos

servidores do Tribunal  de Contas do Estado de Minas  Gerais.  Deputado Rômulo,

acabou de chegar o reajuste do Tribunal de Justiça. E a data-base dos servidores do

Legislativo mineiro, ou seja, deste poder, também é maio, mas, até agora não houve

nenhuma manifestação por parte da Mesa desta Casa.

Aproveito  este  momento  para  dizer  ao  Presidente  Dinis  Pinheiro  que  estamos

acompanhando “pari passu” a questão do reajuste dos servidores do nosso Poder.

Sempre digo que não podemos votar todos os reajustes dos servidores dos outros

Poderes, mas esquecer do Poder Legislativo. Deputado Pompílio, não podemos nos

esquecer que o servidor do Legislativo está aguardando uma manifestação da Mesa

desta  Casa.  Neste  momento,  dirijo  a  palavra  ao  Presidente  Dinis  Pinheiro  e  aos

demais  componentes  da  Mesa:  aguardamos  ansiosamente  que  o  projeto  de

resolução  da  Mesa  aporte  nesta  Casa  para  que  os  servidores  da  Assembleia
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Legislativa de Minas Gerais também sejam atendidos com, no mínimo, a revisão geral

anual, já que sua data-base é 1º de maio.

Deputado Doutor Viana, que neste momento preside a reunião, contamos com o

empenho  de  V.  Exa.  para  que  chegue  ao  Presidente  Dinis  Pinheiro  que  nós,

Deputados, estamos cobrando o reajuste dos servidores do Legislativo. Presidente

Doutor Viana, estamos aguardando manifestação de nosso Presidente. Esperamos

que  ela  seja  um  pouco  mais  ágil,  para  que  realmente  os  servidores  tenham

tranquilidade; que entremos de recesso, mas garantindo o reajuste retroativo a 1º de

maio.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público que nos acompanha pela TV Assembleia  e pela Rádio Assembleia;  nesta

tarde, quero falar de uma coisa importante, de uma boa notícia, especialmente para o

povo da região do Lago de Furnas e da cidade de Alfenas. Depois de uma longa e

intensa negociação, o Luizinho do PT, Prefeito de Alfenas, conseguiu a instalação de

uma distribuidora da fábrica de bebidas Coca-Cola. Todos os produtos da Coca-Cola

estarão  disponíveis  na  fábrica  que  será  instalada  em  Alfenas,  gerando  muitos

empregos, renda e tributos para a cidade.

Quero  manifestar  a  minha  alegria  e  o  meu  contentamento  com  esse  avanço

conseguido pelo Prefeito Luizinho e toda a sua equipe, o Antônio Carlos, o Dr. Fausto

Costa,  Secretário  de  Desenvolvimento;  e parabenizar  a todos  pelo esforço de  ter

conseguido  isso.  É  claro  que  outras  cidades  disputavam  a  primazia  de  ter  a

distribuidora da Coca-Cola não apenas de bebidas, como também de alimentos.

O Prefeito Luizinho conseguiu, e fico feliz. Faltam os detalhes finais e acertos, a

questão do imóvel e da contratação de funcionários, mas em breve vamos ter uma

empresa sólida e importante, que gerará empregos, renda e tributos. Vai movimentar

recursos importantes, que vão gerar tributos que poderão ser investidos na educação,

na saúde, na modernização da cidade, na reforma da cidade, coisa que o Prefeito

Luizinho vem fazendo com muita seriedade e tenacidade. Estou muito contente.

Também está  quase pronta  a  perimetral,  uma rodovia  que ligará  duas rodovias

federais  na  região  de  Alfenas,  ligando  a  BR-369,  que  vai  dar  acesso  a  Campos
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Gerais, Campo do Meio, Boa Esperança, com o Centro-Oeste, com a BR-491, que

liga Varginha a Pouso Alegre, a São Paulo, a Ribeirão Preto. Uma perimetral que está

sendo construída em um esforço da Prefeitura de Alfenas, do Prefeito Luizinho, com a

Usina Monte Alegre,  de álcool  e açúcar.  Essa rodovia está sendo feita,  não será

pavimentada agora, mas já conversei com o Secretário de Estado de Obras e com o

Dr. Élcio, do DER. Ficará faltando só o asfaltamento, mas mesmo assim já está em

condições para o tráfego pesado. Isso vem melhorar a economia da cidade, porque

os terrenos em volta já valorizaram muito. Além disso, tira o tráfego pesado de dentro

da cidade.

Desejo dar outra notícia sobre minha cidade de Alfenas. Estou falando muito dela,

porque é importante falar  da nossa cidade,  e a notícia tem repercussão em toda

região. O empresário Denis Engel acaba de realizar uma negociação com a UOL e

criou o programa Cresça Brasil de cursos a distância. A UOL fechou uma parceria

com esse empresário, a quem quero parabenizar, um empresário ousado, arrojado e

com boas ideias. Ele demonstra que as boas ideias não estão apenas nos grandes

centros, pois há muita gente trabalhando no interior de Minas Gerais com excelentes

ideias. Isso vai ao encontro da vocação da nossa cidade, que é a da educação, e da

tecnologia. A tecnologia a serviço da educação.

Quero parabenizar  o povo de Alfenas por essas conquistas  que narrei  aqui.  Na

semana  passada,  fizemos  uma “barqueata”  pelo  Lago  de  Furnas  e  fomos  até  o

Distrito de Barranco Alto.  Uma península belíssima que avança pelo lago e agora

experimenta um crescimento muito forte no turismo. Fruto da melhoria da economia

do Brasil. O Prefeito Luizinho asfaltou o Bairro Barranco Alto inteiramente. Não fez só

asfalto,  mas drenagem e paisagismo.  O Bairro Barranco Alto que nós,  no Sul  de

Minas e no Lago de Furnas, nos acostumamos chamar de “A Joia do Lago”, a pedra

preciosa  que  temos  no  Lago de  Furnas,  pela  sua  localização  e  beleza.  Para  lá,

atraímos milhares de turistas todos os anos. Agora, com as melhorias que o Prefeito

Luizinho está terminando de fazer, tenho certeza de que ficará ainda melhor.

Quero dividir com o povo da nossa região, com o povo do Lago de Furnas, com o

povo da cidade de Alfenas, com nossos amigos e companheiros, essas boas notícias.

Mando um abraço bem apertado a todos. Coisas muito importantes acontecerão nos
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próximos dias, sobre as quais ainda falaremos. Era isso, Sr. Presidente, o que tinha a

dizer. Agradeço, mais uma vez, ao público que nos acompanha pela TV Assembleia,

assim como ao que nos ouve. Boa tarde.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana)  -  Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência,  no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIX do art.  82 do

Regimento Interno,  torna  sem efeito  a  designação,  feita  na  Reunião  Ordinária de

26/6/2012, do Deputado Sargento Rodrigues para participar, na condição de membro

da  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  das  reuniões

conjuntas previstas no § 1º do art. 204, destinadas à apreciação dos projetos de que

trata a Subseção II da Seção IV do Capítulo I do Título VII do Diploma Procedimental,

e designa, em seu lugar, o Deputado Marques Abreu.

Mesa da Assembleia, 3 de julho de 2012.

Doutor Viana, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  3.378/2012,  da

Comissão de Segurança Pública, 3.379/2012, da Comissão de Política Agropecuária,

3.380  a  3.382/2012,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  e  3.383  a  3.389/2012,  da

Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento

Interno.

Leitura de Comunicações

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

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Administração  Pública  -  aprovação,  na  10ª
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Reunião Ordinária,  em 26/6/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  420/2011,  dos  Deputados

Neilando Pimenta e Fred Costa, e dos Requerimentos nºs 3.219/2012, da Comissão

Especial da Violência contra a Mulher, 3.253/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

3.270 e 3.271/2012, do Deputado Duarte Bechir, e 3.296/2012, da Comissão Especial

para  o Enfrentamento  do  Crack;  de  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  14ª  Reunião

Ordinária, em 26/6/2012, do Projeto de Lei nº 3.087/2012, do Deputado Anselmo José

Domingos,  e  dos  Requerimentos  nºs  3.240  a  3.242/2012,  do  Deputado  Délio

Malheiros; de Assuntos Municipais (2)  -  aprovação, na 10ª  Reunião Ordinária,  em

20/6/2012, dos Requerimentos nºs 3.186/2012, do Deputado Luiz Henrique, 3.199 e

3.201/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.205/2012, da Deputada Liza Prado,

e 3.272/2012, do Deputado Duilio de Castro; e aprovação, na 11ª Reunião Ordinária,

em  27/6/2012,  dos  Requerimentos  nºs  3.322/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,

3.255/2012, do Deputado Fábio Cherem, e 3.285 e 3.286/2012, do Deputado Duilio

de Castro; de Educação - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 27/6/2012, do

Requerimento nº 3.291/2012, da Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack;

de Fiscalização Financeira - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 27/6/2012, do

Projeto de Resolução nº 3.256/2012,  da Comissão de Fiscalização Financeira;  do

Trabalho - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 27/6/2012, dos Projetos de Lei

nºs 1.843/2011, do Deputado Luiz Carlos Miranda, 2.795/2012, da Deputada Maria

Tereza  Lara,  com  a  Emenda  nº  1,  3.030/2012,  do  Deputado  Gustavo  Perrella,

3.139/2012,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  3.143/2012,  do  Deputado  Tiago

Ulisses, 3.150/2012, da Deputada Liza Prado, com a Emenda nº 1, 3.153/2012, do

Deputado Bosco, e 3.158/2012, do Deputado Duilio de Castro, e dos Requerimentos

nºs 3.167/2012, do Deputado Doutor Viana, 3.217/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva,  3.237/2012,  do  Deputado  Antonio  Lerin,  3.254/2012,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva, e 3.280/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel; de Segurança Pública

-  aprovação,  na  19ª  Reunião  Ordinária,  em  3/7/2012,  dos  Requerimentos  nºs

3.319/2012,  do  Deputado Elismar  Prado,  e 3.329/2012,  da  Comissão Especial  da

Violência contra a Mulher; e de Turismo - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em

3/7/2012,  do  Requerimento  nº  3.204/2012,  da  Deputada  Liza  Prado;  e  pelos

Deputados Sargento Rodrigues - informando que o PDT abre mão de sua vaga de
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membro efetivo  na  Comissão Especial  das  Enchentes  em  favor  do  BTR (Ciente.

Publique-se.); e Lafayette de Andrada - indicando o Deputado Dalmo Ribeiro Silva

para  membro  efetivo  e  o  Deputado  Sebastião  Costa  para  membro  suplente  da

Comissão Especial das Enchentes (Ciente. Designo.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos termos do

inciso  VIII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  os  requerimentos  da  Deputada

Rosângela  Reis  em  que  solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº

3.050/2012  e  dos  Deputados  Bosco  em  que  solicita  a  retirada  de  tramitação  do

Projeto de Lei nº 2.774/2011 e Rômulo Viegas em que solicita a retirada de tramitação

do Projeto de Lei nº 2.377/2011 (Arquivem-se os projetos.); nos termos do inciso VII

do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno, o requerimento do Deputado Ivair

Nogueira em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.870/2011,

uma vez que a Comissão de Administração Pública perdeu o prazo para emitir seu

parecer; nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, os requerimentos

dos Deputados Anselmo José Domingos em que solicita a inclusão em ordem do dia

do Projeto de Lei nº 1.554/2011 e Dalmo Ribeiro Silva em que solicita a inclusão em

ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.839/2011; e, nos termos do inciso XXI do art. 232

do Regimento Interno, os requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros

em que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o BDMG pelos

50 anos de sua fundação e Ulysses Gomes e outros em que solicitam a convocação

de reunião especial para homenagear a Congregação das Irmãs da Providência de

GAP pelos  250 anos  de  sua fundação e  da  Deputada  Liza  Prado,  da  Comissão

Especial  para  o Enfrentamento do Crack  e outros  Deputados  em que solicitam a

convocação  de  reunião  especial  para  comemorar  os  14  anos  de  lançamento  do

Programa Educacional de Resistência às Drogas, coordenado pela PMMG.

Questão de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente Doutor Viana, gostaria de agradecer-lhe.

Na verdade, vim aqui prestar um esclarecimento a respeito da Lei nº 19.095, de 2010,

de  nossa  autoria,  que  disciplina  o  “marketing”  direto  ativo  e  cria  lista  pública  de

consumidores que será aplicada pelo Estado. Nós apresentamos uma emenda a essa
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Lei nº 19.095, que se transformou na Lei nº 20.012, publicada no dia 5/1/2012. Por

que fizemos essa emenda? Na Lei nº 19.095, o consumidor, ao pedir sua inclusão ou

uma consulta à lista “antimarketing”, teria de pagar por isso. Então, retiramos essa

exigência da lei, tornando gratuitas a inclusão e a consulta à lista “antimarketing”. E

por que essa lei não estava sendo aplicada? Em virtude da ausência de definição de

quem seria o responsável por essa lista “antimarketing”. As empresas ligam para o

cidadão em casa,  aos domingos e feriados,  incomodando-o e provocando muitas

reclamações ao Procon. Por isso, apresentamos essa lei, que proíbe qualquer ligação

aos domingos e feriados e,  em qualquer outro dia da semana, de 21 horas às 8

horas. Porém a pessoa tem de fazer  sua inscrição na lista e dizer  que não quer

receber oferta de produtos por telefone. Isso ficou definido. Tivemos uma reunião no

Ministério  Público,  que  será  o  responsável  por  essa  lista.  Também  tivemos  uma

reunião na Casa Civil. Estou dando essa notícia, até mesmo porque ontem, no “Jornal

da Globo”, foi feita uma errata, em função do anúncio de que a lei já estava valendo

em Minas Gerais.  No entanto,  ainda está faltando a regulamentação.  No sábado,

veicularam que em São Paulo e em outros Estados essa lei já estava implantada e

incluíram  Minas  Gerais.  Entretanto,  ontem  fizeram  a  correção.  Recebemos  do

governo a informação de que no máximo até a primeira quinzena de agosto estará

tudo regulamentado, e essa lei começará a surtir os efeitos previstos. Sr. Presidente,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, isso foi anunciado no sábado e, já na segunda-

feira, tanto as empresas quanto os consumidores fizeram fila no Ministério Público

para fazer os cadastros. Como essa regulamentação ainda não estava definida, o

Ministério Público não pôde fazer os cadastros. Então, deixarei aqui registrado que, a

partir da primeira quinzena de agosto, a lei será regulamentada, e a lista já estará

disponível para aquele que não quiser receber ligação e ofertas pelo telefone, no

horário  das  21  horas  às  8  horas.  Então,  Sr.  Presidente,  queria  prestar  esse

esclarecimento, aproveitando que a TV Assembleia transmite sua programação para

praticamente 300 Municípios. Além disso, aqui, em Belo Horizonte, várias pessoas

acompanham  os  trabalhos  da  comissão.  A  partir  de  agosto,  teremos  a  lista

“antimarketing”. As pessoas que não quiserem receber ofertas via telefone terão de

incluir  seu  nome  nessa  lista.  Informo  também  que  o  Ministério  Público  será  o
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responsável pelas reclamações e pelos encaminhamentos. Sr. Presidente, deixo esse

registro, porque vários Deputados já sabem que a lei está valendo. Ela foi votada em

2010,  mas  faltava  apenas  essa  regulamentação.  O  que  não  sabiam  é  se  o

responsável  seria o Procon da Assembleia ou a Associação das Donas de Casa.

Portanto, esclareço que o Procon do Ministério Público será o responsável por essa

lista “antimarketing”.

O  Deputado  Bosco  -  Deputado  Doutor  Viana,  que  interinamente  conduz  os

trabalhos  da  reunião  desta  tarde,  nosso  cordial  boa-tarde,  na  pessoa  de  quem

cumprimento os demais Deputados.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que, em qualquer reunião, em todos os

pronunciamentos, deve-se evitar o cumprimento com saudação de tempo: bom dia,

boa tarde ou boa noite. As reuniões são repetidas à noite, e é dito “boa tarde”. Às

vezes, é de manhã e é dito “boa noite”. Portanto, quero aproveitar este momento para

orientar a todos os Deputados. Realmente isso acontece, e quem não sabe acha que

o Deputado está dizendo “boa tarde” quando deveria falar  “boa noite”.  Deixo aqui

essa orientação.

O  Deputado  Bosco  -  Muito  bem,  Prof.  Viana,  nosso  futuro  Conselheiro.  Quero

aproveitar  a oportunidade,  Doutor  Viana,  para divulgar  uma audiência pública que

realizamos  nesta  Assembleia  Legislativa,  no  dia  26  do  mês  passado.  Tivemos  a

grande  oportunidade  de  discutir  a  revalidação dos  diplomas  daqueles  mineiros  e

brasileiros  que  foram  fazer  uma  pós-graduação  no  exterior  e  que,  agora,  estão

enfrentando dificuldades para revalidar os seus diplomas. Meu caro Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas e público, temos hoje em Minas Gerais mais de 3 mil

estudantes nessa situação, perfazendo mais de 22 mil estudantes em todo o País. Ou

seja, são pessoas que, com muito sacrifício, empenho e dispêndio, saíram do Brasil e

foram para outros países fazerem uma pós-graduação e buscar mais conhecimentos

para  colocar  a  serviço  do  País  e  de  Minas.  Lamentavelmente,  em  virtude  da  lei

federal atual, estão tendo dificuldades na revalidação dos seus diplomas. Então, Sr.

Presidente,  essa  audiência  pública  foi  muito  oportuna,  porque  contamos  com  a

presença não só de estudantes interessados no assunto, que estão há 7 ou 10 anos

tentando a revalidação dos seus diplomas, mas também de vários especialistas do
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setor que contribuíram sobremaneira com a discussão. Há um projeto em tramitação

a respeito da matéria, o qual é de autoria do Deputado Pompílio Canavez - aliás, ele

também  participou  dessa  audiência  -,  e  acredito  que  o  debate  dessa  audiência

contribuirá  para  a  avaliação,  apreciação  desse projeto  que  está  tramitando nesta

Casa.  Mais  do  que  isso,  queremos  ver,  de  fato,  a  situação  desses  estudantes

resolvida.  Outra  questão  que  quero  ressaltar  se  refere  à  nossa  ida  à  cidade  de

Sacramento, no Triângulo Mineiro. Estivemos com a Secretária Ana Lúcia Gazzola,

com o Secretário Narcio Rodrigues fazendo o lançamento da pedra fundamental da

escola técnica estadual que será instalada lá e que atenderá mais de 1.200 alunos

sobretudo  do  ensino  profissionalizante  e  técnico.  Portanto,  ressalto  essa  ação  e

agradeço o governo, o Secretário Narcio Rodrigues e a Secretária Ana Lúcia Gazzola

por terem escolhido Sacramento, cidade tão importante de Minas, principalmente do

Triângulo  Mineiro  e  do  Alto  Paranaíba,  para  receber  essa  escola,  que  não  é

semelhante a nenhuma outra da região. Portanto, em nome dos sacramentanos e do

Triângulo  Mineiro,  faço  esse  anúncio  importante  e  manifesto  minha  alegria  e

satisfação por presenciar, no dia de hoje, o lançamento da pedra fundamental desse

empreendimento que vai  transcender a história de Sacramento e da região. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Ulysses Gomes - Sr. Presidente, solicito o encerramento da reunião

por falta de quórum.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião,  desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária

de amanhã, dia 4, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-  A ordem do dia

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

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/6/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno  Siqueira,  André  Quintão,  Glaycon  Franco,  Luiz  Henrique  e  Duarte  Bechir
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(substituindo o Deputado Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do BTR),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  da  pauta  e  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.263/2012 em turno único (Deputado

André  Quintão);  3.264/2012  em  1º  turno  (Deputado  Bruno  Siqueira);  e  3.267  e

3.268/2012  ambos  em turno único (Deputado Gustavo Valadares).  Passa-se  à  1ª

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o  parecer  pelo  não  provimento  do  Recurso  nº  1/2012  em  turno  único  (relator:

Deputado Gustavo Valadares); são aprovados, cada um por sua vez, em 1º turno, os

pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs

1.369/2011, na forma do Substitutivo nº 1 (relator:  Deputado Sebastião Costa, em

virtude de redistribuição); 1.637/2011, na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado

André  Quintão);  3.094/2012,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (  relator:  Deputado

Gustavo Valadares, lido pelo Deputado André Quintão); 3.145/2012, com as Emendas

nºs 1, 2 e 3 (relator: Deputado André Quintão); 3.211/2012 (relator: Deputado Bruno

Siqueira);  são  aprovados,  cada um por  sua vez,  em 1º  turno,  os  pareceres  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 3.044 e

3.119/2012 (  relator:  Deputado Gustavo Valadares,  lidos pelo  Deputado Sebastião

Costa). São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável e ao Instituto Estadual de Florestas o Projeto de Lei nº

3.219/2012;  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  à  Prefeitura

Municipal  de  Fronteira/MG  o  Projeto  de  Lei  nº  3.226/2012;  e  à  Secretaria  de

Transportes e Obras Públicas e ao Departamento de Estradas de Rodagem o Projeto

de  Lei  nº  3.249/2012.  Os  pareceres  sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.630/2011  e

2.162/2011, ambos no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação

de prazo regimental pelo relator, Deputado Sebastião Costa, o último em virtude de
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redistribuição. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

2.852/2012 é retirado de pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Bruno

Siqueira, aprovado pela Comissão. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.779/2011,

em turno único, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental

pelo relator, Deputado Bruno Siqueira, em virtude de redistribuição. Após discussão e

votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres

concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs

2.558/2012  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira,  em  virtude  de  distribuição);  2.936,

3.247 e 3.241/2012 (relator: Deputado Luiz Henrique, sendo o último em virtude de

redistribuição);  e  3.203/2012  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de

redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e

a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao

autor os Projetos de Lei nºs 3.194, 3.198, 3.206, 3.210, 3.218, 3.220, 3.221, 3.224 e

3.239/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

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

Pompílio Canavez.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.099/2012

EMENDA Nº 1

O art. 5º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - O art. 21-A da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, “caput” e respectivo

inciso I passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21-A - As promoções relativas às carreiras previstas no art. 1º serão publicadas

no órgão oficial dos Poderes do Estado semestralmente, nos dias 1º de abril e 1º de

outubro, para o servidor que preencher os seguintes requisitos:
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I – comprovação de escolaridade superior à exigida para o nível da carreira em que

estiver posicionado até o dia 31 de janeiro, para fins de publicação de promoção no

dia 1º de abril do mesmo ano, ou até o dia 31 de julho, para fins de publicação de

promoção no dia 1º de outubro do mesmo ano;”.

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2012.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Dê-se a seguinte redação ao § 1º do art. 2º da Lei nº 16.697, de 17 de

janeiro de 2007:

Art. 2º - ...

§ 1º - A designação para o exercício da autoridade metrológica e de avaliação de

conformidade e qualidade de produtos e serviços recairá exclusivamente em servidor

ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras de Auxiliar de Metrologia e

Qualidade, Agente Fiscal de Gestão, Metrologia e Qualidade e de Analista de Gestão,

Metrologia e Qualidade, instituídas pela Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005, em

exercício no Ipem-MG.”.

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2012.

Ulysses Gomes

Justificação:  A  Lei  16.697,  de  2007,  dispõe  sobre  o  exercício  da  autoridade

metrológica e de avaliação de conformidade e qualidade de produtos e serviços. O

art.  2º da referida lei  determina que esta função será desempenhada por servidor

público designado na forma da lei para o exercício do poder de polícia administrativa

no âmbito das competências relacionadas com a metrologia legal  e a certificação

compulsória de conformidade e qualidade de produtos e serviços, delegadas pelo

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro - ao

Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - Ipem-MG -, nos termos da

Lei Federal nº 9.933, de 20/12/99.

Esta emenda tem como objetivo incluir o servidor ocupante de cargo de provimento

efetivo  da  carreira  de  Auxiliar  de  Metrologia  e  Qualidade  para  o  exercício  da

autoridade metrológica e de avaliação, uma vez que tais servidores cumprem todos
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os pré-requisitos necessários ao cumprimento dessa função, inclusive o de possuir

certificado  de  conclusão  de  curso  em  Metrologia  Legal  ou  em  Qualidade,

reconhecidos pelo Inmetro ou pelo Instituto Nacional de Pesos e Medidas, não se

justificando a sua exclusão.

A aprovação desta emenda vem reparar uma injustiça que foi a exclusão dessa

carreira da competência para o exercício da autoridade metrológica e de avaliação e

não acarreta nenhum gasto adicional para o Orçamento do Estado.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier ao Substitutivo nº 1 o seguinte artigo:

“Art.  … -  O servidor  ocupante  de  cargo de provimento  efetivo  das  carreiras  do

Grupo de Atividades  de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  do  Poder

Executivo a que, na data de publicação desta lei, se aplicar o disposto no § 5º do art.

6º da Lei nº 17.351, de 2008, poderá optar pela exclusão da Gedama da base de

cálculo  da  remuneração  de  contribuição  a  que  se  refere  o  art.  26  da  Lei

Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

§ 1º - A opção de que trata o “caput” deverá ser formalizada na unidade de recursos

humanos do Sistema Estadual de Meio Ambiente – Sisema – no prazo de trinta dias

contados da data de publicação desta lei.

§ 2º - Fica vedada a incorporação prevista no § 5º do art. 6º da Lei nº 17.351, de

2008, a partir da formalização da opção de que trata o “caput”.

§  3º  -  Os  valores  deduzidos  da  remuneração  do  servidor  em  decorrência  do

disposto no § 5º do art. 6º da Lei nº 17.351, de 2008, até a data da formalização da

opção de que trata o “caput”, serão restituídos no prazo de noventa dias contados do

pedido de opção.”

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2012.

Neider Moreira

Justificação: Aos 22/5/2012, foi encaminhada à ALMG a Mensagem nº 237/2012, do

Poder Executivo, com propostas de emendas ao Projeto de Lei nº 3.099/2012, em

tramitação nesta Casa Legislativa.

Dentre  as  emendas  apresentadas,  destaca-se  a  Emenda  nº  1,  que  previu  a

inserção  de  dois  artigos  no  texto  do  projeto.  Tais  artigos  versavam  sobre  a
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incorporação  da  parcela  fixa  da  Gratificação  de  Escolaridade,  Desempenho  e

Produtividade  Individual  e  Institucional  -  Gedama  -  ao  vencimento  básico  dos

servidores  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo e sobre a possibilidade de se tornar

facultativa a contribuição previdenciária incidente sobre a citada gratificação.

Em 12/6/2012, a Comissão de Constituição e Justiça, em 1º turno, concluiu pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  proposição,  acatando,  em  sua

integralidade,  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pelo  Poder  Executivo,  por  meio  do

Substitutivo n° 1, que apresentou.

Aos  13/6/2012,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.099/2012 foi  aprovado,  em 1º  turno,  pela

Comissão de Administração Pública, também tendo recebido parecer pela aprovação

na forma do Substitutivo nº 1. Na mesma data, o Projeto de Lei nº 3.099/2012 foi

recebido pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Ocorre que, por erro material, o Substitutivo nº 1 não contemplou a integralidade da

referida Emenda nº 1, fazendo constar apenas o artigo que trata da incorporação da

Gedama  aos  vencimentos  básicos  dos  servidores  das  carreiras  do  Grupo  de

Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Por  esse motivo,  justifica-se a apresentação desta emenda aditiva em razão da

necessidade de se corrigir essa omissão no Substitutivo nº 1, fazendo constar dele o

artigo que faculta a incidência da contribuição previdenciária sobre a Gedama.

Pelo exposto, entendo que deve ser acolhida esta proposição.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art. 6º a seguinte redação:

“Art. 6º – O servidor que preencher os requisitos para a promoção na Carreira de

Professor de Educação Superior e nos cargos das Carreiras do Grupo de Atividades

de Educação Superior de que trata o art. 21-A da Lei nº 15.463, de 2005, entre 1º de

Julho de 2011 e a data de publicação desta lei, fará jus à concessão em 1º de outubro

de 2012.”.

Salas das Reuniões, 4 de julho de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Lei n°15.463, de 2005, institui as Carreiras do Grupo de Atividades
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de Educação Superior do Poder Executivo e dá outras providências. Nos termos do

seu art. 4º, os cargos das carreiras criadas pela legislação estão na Universidade do

Estado  de  Minas  Gerais  (Professor  de  Educação  Superior,  Analista  Universitário,

Técnico  Universitário  e  Auxiliar  Administrativo  Universitário)  e  na  Universidade

Estadual de Montes Claros (Professor de Educação Superior, Analista Universitário,

Técnico  Universitário,  Auxiliar  Administrativo  Universitário,  Auxiliar  Administrativo

Universitário, Analista Universitário da Saúde e Técnico Universitário da Saúde).

Quanto  ao  desenvolvimento  na  carreira,  a  legislação  estabeleceu  que  se  dará

mediante  progressão  ou  promoção,  estabelecendo,  no  art.  21,  os  requisitos  que

deverão ser cumpridos pelos servidores para fins de promoção.

O art. 6º do projeto estabelece que o servidor que preencher os requisitos para a

promoção na carreira de Professor de Educação Superior de que trata o art. 21-A,

entre 1º/7/2011 e a data de publicação desta lei, fará jus à concessão em 1º/10/012.

Tendo em vista a existência de vários cargos na Carreira do Grupo de Atividades de

Educação  Superior,  justifica-se  que  o  mesmo  tratamento  dispensado  para  os

Professores de Educação Superior seja dado ao demais servidores, no que tange ao

direito  de  fazer  jus  à  concessão  da  promoção  em  1º/10/2012,  preenchidos  os

requisitos entre 1º/7/2011 e a data de publicação da lei.

Por fim, frisa-se que, como disposto no art. 3° da Lei nº 15.463, de 2005, “o Plano

de Carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo tem

por objetivo o desenvolvimento da ação acadêmica no campo do ensino, da pesquisa

e da extensão e a eficácia administrativa, visando à qualidade da ação exercida e à

valorização pessoal  e profissional  do servidor”,  de  modo que conferir  aos demais

servidores o mesmo tratamento dado aos Professores é medida que se deve fazer

para alcançar os objetivos estabelecidos na legislação.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao art. 5º do Projeto de Lei nº 3.099/2012 a seguinte redação:

“Art.  5º  –  O  art.  21-A da  Lei  nº  15.463,  de  13  de  janeiro  de  2005,  “caput”  e

respectivo inciso passam a vigorar com a seguinte redação:

'Art.  21-A - As promoções na carreira de Professor de Educação Superior e nos

demais cargos das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior  serão
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publicadas no órgão oficial dos Poderes do Estado semestralmente, nos dias 1º de

abril e 1º de outubro, para o servidor que preencher os seguintes requisitos:'.”.

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A Lei  nº  15.463  de  13/1/2005,  institui  as  carreiras  do  Grupo  de

Atividades de Educação Superior do Poder Executivo e dá outras providências, sendo

que, nos termos do seu art. 4º, os cargos das carreiras criadas pela legislação são

lotados na Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg (Professor de Educação

Superior,  Analista  Universitário,  Técnico  Universitário  e  Auxiliar  Administrativo

Universitário) e na Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes (Professor

de  Educação  Superior,  Analista  Universitário,  Técnico  Universitário,  Auxiliar

Administrativo Universitário, Analista Universitário da Saúde e Técnico Universitário

da Saúde).

Quanto  ao  desenvolvimento  na  carreira,  a  legislação  estabeleceu  que  se  dará

mediante  progressão  ou  promoção,  estabelecendo,  no  art.  21,  os  requisitos  que

deverão ser cumpridos pelos servidores para fins de promoção.

Já o art. 21-A, acrescentado pelo art. 28 da Lei nº 18.975, de 29/6/2010, estipulou a

forma de publicação das promoções na carreira de Professor de Educação Superior e

os requisitos que deverão ser preenchidos.

O Projeto  de  Lei  nº  3.099/2012,  por  meio  de seu art.  5º  do  texto  original,  vem

promover a alteração no art. 21-A, modificando a forma de publicação das promoções

na carreira de Professor de Educação Superior e alterando o requisito constante do

Inciso I.

Tendo em vista a existência de vários cargos na carreira do Grupo de Atividades de

Educação  Superior,  justifica-se  que  o  mesmo  tratamento  dispensado  para  os

Professores de Educação Superior  deve ser  dado aos demais servidores,  no que

tange à forma de publicação das promoções, que, inclusive, visa reduzir e otimizar o

prazo  para  a  promoção  na  carreira,  com a  finalidade  de  incentivar  e  valorizar  o

aprimoramento na atividade.

Por fim, frisa-se que, como disposto no art. 3° da Lei nº 15.463 de 13/1/2005, “o

Plano de Carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo
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tem por  objetivo  o  desenvolvimento da ação acadêmica no campo do ensino,  da

pesquisa  e  da extensão e a eficácia  administrativa,  visando à  qualidade da ação

exercida e à valorização pessoal e profissional do servidor”, de modo que, conferir

aos demais servidores o mesmo tratamento dado aos Professores quanto à forma de

publicação das promoções, é medida que se deve fazer para alcançar os objetivos

estabelecidos na legislação.

EMENDA Nº 6

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art. ... - O “caput” do art. 24 da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24 – Haverá progressão ou promoção por escolaridade adicional na hipótese

de  formação  superior  àquela  exigida  para  o  nível  em  que  o  servidor  estiver

posicionado, não se aplicando para tanto os requisitos dos incisos II e III do art. 20 e

II, III e V 21.

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2012.

Carlin Moura

Justificação:  A emenda  abrange  sugestão  encaminhada  pela  Unimontes  e  pela

Uemg, conforme o que se segue:

“A Universidade Estadual  de  Montes Claros  -  Unimontes -  e  a Universidade do

Estado  de  Minas  Gerais  -  UEMG  -  diante  das  sérias  dificuldades  que  vêm

enfrentando no que se refere ao seu quadro de pessoal - alto número de exonerações

e servidores extremamente insatisfeitos e desmotivados - e visando efetivar a política

do Estado de Minas Gerais de valorização da formação do servidor,  a  qual  já  foi

constituída, mas que, hoje, se encontra estagnada, apresenta a seguinte proposta de

reestruturação da carreira atinente aos cargos técnico-administrativos do Grupo de

Atividades de Educação Superior:

Alteração do art.  22 da Lei nº  15.463,  de 13/1/2005, para que seja possibilitada

após  a  conclusão  do  estágio  probatório,  promoção  para  o  nível  subsequente  da

carreira, para aqueles servidores que detêm escolaridade adicional concluída quando

do término do referido  estágio.  No entanto,  aqueles  que não detêm escolaridade

adicional, continuam com a progressão após a conclusão do estágio probatório para o
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grau B (O requisito “aptidão” permanece.)

Regulamentação do art. 24 da lei supramencionada, com sistemática similar ao que

foi adotado no Decreto nº 44.306, de 2006, tendo em vista que ele, como é cediço

perdeu os seus efeitos em 1º/7/2010.

Dessa forma, atualmente, os servidores têm que esperar oito anos do ingresso no

cargo para serem promovidos para o nível II da carreira.

Reestruturação da carreira atinente aos cargos técnico-administrativos do Grupo de

Atividades  de  Educação  Superior,  especialmente  no  que  se  refere  aos  níveis

(escolaridade/titulação) com o objetivo de possibilitar  maior mobilidade (em alguns

casos até mesmo o reposicionamento) na evolução na carreira dos servidores.

Na expectativa do atendimento, agradecemos a atenção dispensada e, ao ensejo,

colocamo-nos ao inteiro dispor em nossa Universidade.

Professor João dos Reis Canela, Reitor da Unimontes”.

A proposta da Unimontes foi  encampada pela  Uemg por  meio de ofício de seu

Reitor, Sr. Dijon Moraes Júnior.

EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Fica suprimido o art. 23 da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005.

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2012.

Carlin Moura

Justificação:  A emenda  abrange  sugestão  encaminhada  pela  Unimontes  e  pela

Uemg, conforme o que se segue:

“A Universidade Estadual  de  Montes Claros  -  Unimontes -  e  a Universidade do

Estado  de  Minas  Gerais  -  UEMG  -  diante  das  sérias  dificuldades  que  vêm

enfrentando no que se refere ao seu quadro de pessoal - alto número de exonerações

e servidores extremamente insatisfeitos e desmotivados - e visando efetivar a política

do Estado de Minas Gerais de valorização da formação do servidor,  a  qual  já  foi

constituída, mas que, hoje, se encontra estagnada, apresenta a seguinte proposta de

reestruturação da carreira atinente aos cargos técnico-administrativos do Grupo de

Atividades de Educação Superior:

Alteração do art.  22 da Lei nº  15.463,  de 13/1/2005, para que seja possibilitada
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após  a  conclusão  do  estágio  probatório,  promoção  para  o  nível  subsequente  da

carreira, para aqueles servidores que detêm escolaridade adicional concluída quando

do término do referido  estágio.  No entanto,  aqueles  que não detêm escolaridade

adicional, continuam com a progressão após a conclusão do estágio probatório para o

grau B (O requisito “aptidão” permanece.)

Regulamentação do art. 24 da lei supramencionada, com sistemática similar ao que

foi adotado no Decreto nº 44.306, de 2006, tendo em vista que ele, como é cediço

perdeu os seus efeitos em 1º/7/2010.

Dessa forma, atualmente, os servidores têm que esperar oito anos do ingresso no

cargo para serem promovidos para o nível II da carreira.

Reestruturação da carreira atinente aos cargos técnico-administrativos do Grupo de

Atividades  de  Educação  Superior,  especialmente  no  que  se  refere  aos  níveis

(escolaridade/titulação) com o objetivo de possibilitar  maior mobilidade (em alguns

casos até mesmo o reposicionamento) na evolução na carreira dos servidores.

Na expectativa do atendimento, agradecemos a atenção dispensada e, ao ensejo,

colocamo-nos ao inteiro dispor em nossa Universidade.

Professor João dos Reis Canela, Reitor da Unimontes”.

A proposta da Unimontes foi  encampada pela  Uemg por  meio de ofício de seu

Reitor, Sr. Dijon Moraes Júnior.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 3.099/2012

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O “caput” e respectivo inciso I do art. 21-A da Lei nº 15.463, de 13 de

janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21-A - As promoções nas carreiras dos servidores de que trata esta lei serão

publicadas no órgão oficial dos Poderes do Estado semestralmente, nos dias 1º de

abril e 1º de outubro, para o servidor que preencher os seguintes requisitos:

I - comprovação de escolaridade superior à exigida para o nível da carreira em que

estiver posicionado até o dia 31 de janeiro, para fins de publicação de promoção no

dia 1º de abril do mesmo ano, ou até o dia 31 de julho, para fins de publicação de

promoção no dia 1º de outubro do mesmo ano.”.”.

Sala das Reuniões, 4 julho de 2012.



183
____________________________________________________________________________

Carlin Moura

-  Proposição  não  recebida,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  173  do  Regimento

Interno (idêntica à Emenda nº 1).

EMENDA Nº 8

Acrescente-se onde convier:

“Art.  (...)  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Advogado  Autárquico,

constante no Anexo III da Lei nº 17.951, de 23 de dezembro de 2008, passa a vigorar

na forma do Anexo ... desta lei.

Parágrafo único - O reajuste decorrente da alteração prevista no “caput” retroage a

1° de maio de 2012.

ANEXO ...

(a que se refere o art ... da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

'ANEXO III

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 17.951, de 23 de dezembro de 2008)

Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Advogado Autárquico

Carga horária: 40 horas semanais

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Advogado Autárquico,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.7.2012.

Carga horária: 30 horas semanais

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Advogado Autárquico,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.7.2012.

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2012.

Neider Moreira

Justificação: Submeto a apreciação desta Casa Legislativa esta emenda, que tem

por objeto fixar, com data a partir  de 1°/5/2012, a  tabela de vencimento básico da

carreira  de  Advogado Autárquico,  integrante  do  Grupo de  Atividades  Jurídicas  do

Poder Executivo, de que trata a Lei Complementar n° 81, de 10/8/2004.

A proposta justifica-se por diversas razões.

Em primeiro lugar, a Lei Complementar n° 81, de 200 4, nos termos do parágrafo

único  do  seu  art.  47,  determinou  que  as  tabelas  de  vencimento  das  carreiras

integrantes do Grupo de Atividades Jurídicas deveriam conter valores diferenciados
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em razão das cargas horárias definidas nos arts. 5º e 34 da mesma lei complementar.

Enquanto o citado art. 5° definiu que o integrante da carreira que menciona cumpre

carga horária de 40 horas semanais, o art. 34 estabeleceu carga horária de 30 horas

semanais para o ocupante do cargo de Advogado Autárquico.

Havendo cargas horárias diversas, nenhuma objeção razoável pode existir para que

sejam também diferenciados os vencimentos básicos dos cargos jurídicos integrante

do mesmo grupo de atividades, mesmo que sejam as atribuições de mesma natureza,

grau de responsabilidade e nível de escolaridade.

No  entanto,  o  art.  14  da  Lei  Complementar  n° 92,  de  23/6/2006,  facultou  ao

ocupante do cargo de Advogado Autárquico optar, de modo irretratável, pela carga

horária de 40 horas semanais, com tabela de vencimento correspondente à carga

horária.

Ao estabelecer a tabela de vencimento básico do cargo de Advogado Autárquico

com carga horária de 40 horas semanais, todavia, a Lei  Complementar n° 92, de

2006, não leva em consideração os mesmos valores iniciais e o mesmo percentual de

aumento de vencimento base entre níveis e graus dos demais cargos do Grupo de

Atividades Jurídicas com carga horária de 40 horas semanais.

É importante pôr em relevo que a Lei Complementar n° 81, de 2004, fazia expressa

menção ao fato de que os valores de vencimento básico dos cargos integrantes do

Grupo de Atividades Jurídicas seriam diversos, apenas e tão somente, em razão das

diferentes cargas horárias, para manter a harmonia do sistema de remuneração dos

servidores -  harmonia que a Lei n° 19.973, de 27/12 /2011, veio a reafirmar como

sendo necessária no Estado de Minas Gerais, uma vez que dispõe, no inciso II do art.

1°, que o sistema remuneratório deve atender ao obj etivo de reduzir as distorções

remuneratórias existentes entre as carreiras do Poder Executivo.

O art. 6° da mesma Lei n° 19.973, de 2011, autoriza , na forma do seu inciso IX, a

concessão de reajustes específicos, para atender ao disposto no inciso II do art. 1°,

que  estabelece,  justamente,  o  intento  de  reduzir  as  distorções  remuneratórias

existentes.

Vale lembrar que a Gratificação Complementar de Produtividade a que têm direito

os ocupantes dos cargos de Advogado Autárquico é 20% menor do que a devida aos
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demais  cargos  do  Grupo  de  Atividades  Jurídicas,  o  que  também  concorre  para

justificar esta emenda, com o fito de diminuir as distorções existentes.

Por  fim,  cumpre  ressaltar  que,  aprovada  esta  emenda,  o  impacto  financeiro

decorrente  será  diminuto,  tendo  em  vista  o  reduzido  contingente  de  cargos  de

Advogado Autárquico existente no Estado, o qual se resume a 28 servidores na ativa,

tendo todos eles optado pela carga horária de 40 horas semanais.

A revisão da tabela de vencimento proposta traria acréscimo de despesa anual da

ordem de grandeza de 1 milhão de reais por ano, considerando, apenas, a totalidade

dos 28 servidores da ativa. Com respeito aos servidores inativos, não temos acesso

ao  contingente  exato,  mas,  possivelmente,  o  quantitativo  não  ultrapassa  10% do

número  dos  cargos  da  ativa.  Assim,  o  impacto  financeiro  anual  do  reajuste  ora

proposto  não  se  afigura  como de  difícil  absorção  pelo  orçamento  do  Estado;  ao

contrário, mostra-se possível e, dada a justeza da proposta, devido.

Nesse ponto, todavia, para maior rigor formal, seria necessário ouvir a Secretaria de

Estado  de  Planejamento  e  Gestão  acerca  da  possibilidade  de  absorção  desse

impacto financeiro mínimo no Orçamento do Poder Executivo Estadual.

Expostas  as  razões  determinantes  da  apresentação  desta  emenda,  sem

desconhecer as normas acerca da iniciativa das leis, especialmente a alínea “b” do

inciso III do art. 66 da Constituição do Estado, mas, escudados na possibilidade de

convergência de vontades entre os Poderes Legislativo e Executivo, nos termos do §

2° do art.  70 da Constituição mineira, e seguros de  que a matéria adequa-se em

substância  aos  parâmetros  de  atuação  do  executivo  mineiro,  submetemos  esta

proposição  para  aprovação  desta  Casa  e  posterior  remessa  à  sanção  de  sua

Excelência, o Governador do Estado de Minas Gerais.

EMENDA Nº 9

Os arts.17 e 18 do Substitutivo nº 2 passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17 - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de agosto de

2013, os valores das tabelas de vencimento básico constantes do Anexo I da Lei nº

15.786, de 2005, que estiverem em vigor em 31 de julho de 2013.

Art. 18 - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de agosto de

2014, os valores das tabelas de vencimento básico constantes do Anexo I da Lei nº
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15.786, de 2005, que estiverem em vigor em 31 de julho de 2014.”.

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2012.

Rogério Correia

EMENDA Nº 10

O art. 15 do Substitutivo nº 2 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 15 - O servidor que preencher os requisitos para a promoção nas carreiras de

que trata o art. 1º da Lei nº 15.463, de 2005, entre 1º de julho de 2011 e a data de

publicação desta lei, fará jus à promoção no primeiro dia útil do mês subsequente à

publicação do ato de concessão.”.

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2012.

Rogério Correia

EMENDA Nº 11

Acrescente-se onde convier ao Substitutivo nº 2 o seguinte artigo:

“Art.  ...  -  A Tabela  X.2.2,  correspondente  à  carreira  de  Agente  Governamental,

constante do Anexo X, de que trata o inciso X do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de

dezembro de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo VI desta lei.”.

ANEXO VI

X.2. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SEPLAG, SEGOV,

AUGE, AGE, ERMG-BR, ERMG-RJ E GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR,

SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

X.2.2 - CARREIRA DE GESTOR GOVERNAMENTAL

30 HORAS

* -  As Tabelas  de  Vencimento  Básico da  Carreira  de  Gestor  Governamental  da

SEPLAG,  SEGOV,  AUGE,  AGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ  e  Gabinete  Militar  do

Governador, Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, carga

horária 30 horais semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.7.2012.

40 HORAS

* -  As Tabelas  de  Vencimento  Básico da  Carreira  de  Gestor  Governamental  da

SEPLAG,  SEGOV,  AUGE,  AGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ  e  Gabinete  Militar  do

Governador, Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, carga

horária 40 horais semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.7.2012.
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Sala das Reuniões, 4 de julho de 2012.

Rogério Correia

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.128/2012

Altera o art. 96 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre

a  estrutura  orgânica  da  administração  pública  do  Poder  Executivo  do  Estado  de

Minas Gerais e dá outras providências.

Art. 1º - O art. 96 da Lei Delegada nº 180, de 20 da janeiro de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 96 - A Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, a que se refere

a  alínea  “b”  do  inciso  III  da  Lei  Delegada  nº  179,  de  2011,  tem  por  finalidade

desenvolver, gerir e difundir conhecimentos técnicos e científicos para prover suporte

tecnológico às empresas instaladas e em instalação no Estado, bem como apoiar o

desenvolvimento  tecnológico  das  empresas  e  da  economia  mineira,  por  meio  de

parcerias, prospecção e identificação de tecnologias de interesse estratégico e de

fontes de financiamento para desenvolvimento e inovação, buscando a elevação da

produtividade e competitividade tendo em vista o desenvolvimento econômico e social

sustentável do Estado, observada a política formulada pela Sectes, competindo-lhe:

I  -  apoiar  o  desenvolvimento  tecnológico  do  setor  industrial,  tendo  em  vista  a

melhoria  da  eficiência  das  empresas  e  a  criação  de  empregos  de  qualidade  no

Estado;

II - contribuir para a formulação e a atualização das políticas de desenvolvimento

científico,  tecnológico  e  de  inovação,  assim  como  para  a  análise  de  planos  e

programas governamentais de apoio à indústria instalada no Estado;

III  -  prestar  serviços  relacionados  com  a  transferência,  a  adaptação,  o

aperfeiçoamento, a criação e a aplicação de tecnologias básicas;

IV - contribuir para a formação e a capacitação de recursos humanos em sua área

de atuação;

V - cooperar e manter intercâmbio com entidades da área de ciência, tecnologia e

inovação,  bem  como  com  instituições  de  ensino  público  e  privado  estaduais,

nacionais  ou  internacionais,  tendo  em  vista  a  consecução  dos  interesses  e  das

necessidades tecnológicas do parque industrial do Estado;
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VI -  promover  e  desenvolver  estudos e pesquisas científicas,  tecnológicas e de

inovação compatíveis  com a sua finalidade, assim como difundir  os resultados de

pesquisas, serviços e estudos nas áreas científicas, tecnológicas e de inovação;

VII  -  estimular  a  utilização  adequada  das  potencialidades  naturais  do  Estado e

contribuir para a consolidação de seu parque industrial;

VIII - realizar as atividades operacionais do Centro de Referência em Tecnologias

de Qualidade de Água - Teragua -;

IX  -  desenvolver,  em  parceria  com  o  setor  industrial,  tecnologias  e  processos

inovadores e de produção ambientalmente sustentáveis e limpos, tendo em vista o

desenvolvimento da indústria no Estado e a ampliação quantitativa e qualitativa dos

postos de trabalho;

X  -  desenvolver,  divulgar  e  implementar  tecnologias  e  processos  de  produção

eficientes  e  ambientalmente  sustentáveis  para  agregar  valor  às  “commodities”

produzidas no Estado;

XI - apoiar o Estado na formulação e na viabilização de políticas públicas nas áreas

de pesquisa, desenvolvimento e inovação;

XII  -  realizar  análises de conjuntura,  estudos prospectivos e monitoramento das

tendências  da  economia industrial  estadual,  nacional  e internacional  e articular-se

com as diretrizes de planejamento público geral e da área industrial;

XIII - apoiar e difundir informações de natureza tecnológica, experiências e projetos

executados  junto  à  sociedade  e  criar  mecanismos  para  facilitar  a  proteção  aos

direitos de propriedade intelectual e patentária da indústria mineira;

XIV  -  promover  o  intercâmbio  com  entidades  de  pesquisa,  desenvolvimento,

inovação, extensão, educação profissional e serviços técnicos de referência e com as

instituições  de  ensino  superior,  públicas  ou  privadas,  estaduais,  nacionais  ou

internacionais,  tendo  em  vista  a  consecução  dos  interesses  e  das  necessidades

técnicas da indústria em Minas Gerais;

XV - organizar atividades de avaliação de estratégias e de impactos econômicos e

sociais  das  políticas,  dos  programas  e  dos  projetos  destinados  à  indústria  e  ao

desenvolvimento tecnológico;

XVI - apoiar o desenvolvimento, em parceria com o setor industrial, de tecnologias e
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processos convencionais ou inovadores de produção, ambientalmente sustentáveis e

limpos,  para  o  progresso  da  indústria  no  Estado,  provendo  competitividade  e

ampliações quantitativa e qualitativa dos postos de trabalho.

XVII - exercer atividades correlatas.”.

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2012.

Rogério Correia

COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 4/7/2012, a seguinte comunicação:

Da  Comissão  de  Segurança  Pública  em  que  notifica  que,  na  13ª  Reunião

Extraordinária, realizada em 4/7/2012, foi aprovado conclusivamente o Requerimento

nº  3.390/2012,  da  Comissão Especial  para  o  Enfrentamento  do  Crack.  (-  Ciente.

Publique-se.)

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.317/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Durval  Ângelo,  o  Projeto  de  Resolução  nº  2.317/2011

institui a Comenda de Direitos Humanos Dona Helena Greco nas categorias Medalha

Especial de Direitos Humanos José Roberto Rezende e Medalha Especial de Direitos

Humanos Deputado João Batista.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 18/8/2011, a proposição foi distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça e à Mesa, para parecer.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  conforme  o  disposto  no  art.  188,

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

Fundamentação

O projeto em exame objetiva instituir a Comenda de Direitos Humanos Dona Helena

Greco, destinada a distinguir pessoas físicas e jurídicas cuja atuação nas áreas de

promoção, defesa e resgate dos direitos humanos mereça especial destaque.

A proposição classifica a Comenda de Direitos Humanos Dona Helena Greco em
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duas categorias: a Medalha Especial de Direitos Humanos José Roberto Rezende, e

a  Medalha  Especial  de  Direitos  Humanos  Deputado  João  Batista,  destinadas,

respectivamente, a pessoa física e a pessoa jurídica que tenham se destacado em

ações em prol dos direitos humanos.

Segundo a proposição, a comenda será entregue anualmente pelo Presidente da

Assembleia Legislativa, na primeira quinzena do mês de dezembro.  O número de

agraciados anualmente não será superior a cinco, vedada a concessão de mais de

uma premiação à mesma pessoa física ou jurídica.

A  indicação  dos  agraciados  será  feita  pelo  Comitê  da  Comenda  de  Direitos

Humanos  Dona  Helena Greco,  que será  composto  por  um membro da Mesa  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, indicado por seu Presidente; pelo

Presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  Assembleia  Legislativa;  pelo

Subsecretário de Direitos Humanos do Estado; pelo Presidente do Instituto Helena

Greco de Direitos Humanos e Cidadania; pelo Presidente do Conselho Estadual de

Direitos Humanos; pelo Coordenador do Centro de Apoio de Direitos Humanos - CAO

- do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

O art. 5º do projeto já procede à determinação de quem seriam os agraciados pela

Comenda de Direitos Humanos Dona Helena Greco no ano de 2011.

O  art.  62  da  Constituição  do  Estado  estabelece  que  compete  privativamente  à

Assembleia  Legislativa,  entre  outras  atribuições,  dispor  sobre  sua  organização  e

funcionamento, fazendo-o por meio de resolução. Naturalmente, a instituição de um

Comitê  composto,  entre  outros,  por  membros  do  Legislativo  com  o  propósito  de

conferir  uma  Comenda  deste  Poder  a  pessoas  que  tenham  se  destacado  na

promoção, defesa e resgate dos direitos humanos há de ser feita mediante resolução,

dispensando-se, pois, a sanção do Governador.

De outra parte, inexiste, no caso, regra instituidora de reserva de iniciativa, a servir

de óbice a que qualquer Deputado deflagre, individualmente, o processo legislativo

sobre a matéria. Não caberia invocar o art. 66, inciso “d”, segundo o qual há reserva

de  iniciativa  da  Mesa  da  Assembleia  para  dispor  sobre  a  organização  e  o

funcionamento  da  Secretaria  da  Assembleia.  Ora,  a  expressão  “Secretaria  da

Assembleia” diz respeito ao quadro de servidores da Casa. A proposição em exame
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refere-se  a  um  Comitê  composto  por  membros  do  Poder  Legislativo,  portanto,

agentes  políticos,  o  que  naturalmente  transcende  a  seara  da  Secretaria  da

Assembleia, alçando-se ao patamar da instituição enquanto Poder.

Não obstante a adequação do instrumento normativo para disciplinar a matéria bem

como  a  inexistência  de  reserva  de  iniciativa,  a  proposição  está  a  merecer  um

pequeno reparo em seu art. 5º. Tal artigo procede à indicação dos agraciados pela

Comenda no ano de 2011. Como o referido ano já transcorreu por inteiro, impõe-se

modificar o mencionado artigo de modo a alterar o ano em que será feita a primeira

condecoração com a Comenda Dona Helena Greco.

Conclusão

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

do Projeto de Resolução nº 2.317/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 5º do projeto a seguinte redação:

“Art. 5º - No ano de 2012, serão agraciados com a Comenda de Direitos Humanos

de que trata esta lei:

I – a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa;

II – o Instituto de Direitos Humanos e Cidadania Dona Helena Greco;

III – o Subsecretário de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais;

IV – o Conselho Estadual de Direitos Humanos;

V – a Associação de Proteção e Apoio ao Condenado – APAC.

§  1º  –  A Medalha  Especial  de  Direitos  Humanos  Deputado  João  Batista  será

entregue ao Instituto Minas pela Paz, por sua ação pelo desarmamento em Minas

Gerais,  e ao Projeto Novos Rumos da Execução Penal  do Tribunal de Justiça de

Minas Gerais, por suas ações humanizadoras no cárcere de Minas Gerais.

§  2º  –  A Medalha  Especial  de  Direitos  Humanos  José  Roberto  Rezende  será

entregue ao Deputado Estadual João Leite.”.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Pompílio  Canavez,  relator  -  Glaycon  Franco  -

Rosângela Reis- Bruno Siqueira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.162/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Pompílio Canavez, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto Cultural Elias José, com sede no Município de Guaxupé.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/5/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  3.162/2012 tem por  finalidade  declarar  de  utilidade pública  o

Instituto Cultural Elias José, com sede no Município de Guaxupé.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado

que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo  exercício  de  suas

funções.

Note-se que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  determina,  no  art.  10,  parágrafo

único, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas, sob

qualquer  forma;  e,  no  art.  30,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade qualificada como Organização da Sociedade

Civil de Interesse Público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que

tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social da instituição dissolvida.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto

de Lei nº 3.162/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Glaycon Franco - Pompílio

Canavez.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.169/2012

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae

- de José Raydan, com sede no Município de José Raydan.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.169/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de José Raydan, com sede no Município

de José Raydan, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo a defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

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

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

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

definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência.

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

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

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

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

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

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Apae de José Raydan em

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

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.169/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2012.
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Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.192/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade  pública  a  Associação  das  Mulheres  Produtoras  Agrícolas  Renascer  de

Virgem da Lapa, com sede no Município de Virgem da Lapa.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.192/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

das  Mulheres  Produtoras  Agrícolas  Renascer  de  Virgem  da  Lapa,  com  sede  no

Município de Virgem da Lapa, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

que  tem  como  escopo  a  prestação  de  assistência  social  aos  indivíduos  da

comunidade onde atua.

Com esse propósito, a instituição promove a educação e a saúde da criança e da

família;  apoia  ações  inovadoras  e  comprometidas  com  o  atendimento  das

necessidades das crianças; produz pesquisas e publicações e realiza eventos para a

divulgação  dos  resultados  obtidos;  busca  o  fomento  e  a  racionalização  das

explorações agropecuárias para melhorar as condições de vida de suas associadas;

combate a fome e a pobreza por meio da distribuição de alimentos e agasalhos e do

incentivo ao plantio de árvores frutíferas e hortas comunitárias.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação das Mulheres

Produtoras  Agrícolas  Renascer  de  Virgem  da  Lapa,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.192/2012, em turno

único, com na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2012.
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Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.212/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento - Faped -,

com sede no Município de Sete Lagoas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/6/2012  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.212/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação  de  Apoio  à  Pesquisa  e  ao  Desenvolvimento  -  Faped  -,  com  sede  no

Município de Sete Lagoas.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que,  no  estatuto  constitutivo da instituição,  o  art.  9º  determina que,  na

hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado ao Centro

Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo ou a pessoa jurídica qualificada nos termos

da Lei nº 8.958, de 1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais

de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio,

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social da entidade dissolvida; e o art.

27 veda a remuneração de seus Conselheiros e Diretores.

Conclusão
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Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.212/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Pompílio

Canavez - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.217/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Sociedade Esportiva Cultural Amigos da Bola - Secab -, com sede

no Município de Teófilo Otôni.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/6/2012  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.217/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Esportiva Cultural Amigos da Bola - Secab -, com sede no Município de

Teófilo Otôni.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  31,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  33,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
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remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.217/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Pompílio  Canavez,  relator  -  Rosângela  Reis  -

Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.255/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Cultural  de  São  José  de  Almeida,  com  sede  no

Município de Jaboticatubas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  14/6/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.255/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Cultural  de  São  José  de  Almeida,  com  sede  no  Município  de

Jaboticatubas.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  72,  que as
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atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e, no art.  75,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado  a  entidade  assistencial  congênere,  com  personalidade  jurídica,  sede  e

atividade preponderante no Estado.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.255/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Pompílio  Canavez,  relator  -  Glaycon  Franco  -

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 878/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.556/2007, dispõe sobre a política estadual de

controle do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado e

dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 1º/4/2011, foi a matéria distribuída a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

O relator apresentou requerimento na reunião do dia 20/1/2011 solicitando fosse a

proposição  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável,  à  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e

Ensino Superior e ao Ministério do Meio Ambiente para que se manifestassem sobre

a medida contida na proposição. As respostas do Ministério do Meio Ambiente e da

Secretaria  de  Estado  de Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  a  essa diligência

encontram-se anexadas ao processo.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  análise  estabelece  um  conjunto  de  medidas  com  vistas  a
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instituir uma política de controle do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento

tradicional  associado no território mineiro. Para tanto, estabelece os conceitos,  os

princípios, as diretrizes, as competências estatais relacionadas ao desenvolvimento e

à transferência de tecnologia, bem como as medidas preventivas que poderão ser

adotadas pelo poder público nos casos que especifica.

Segundo a justificação do autor, “a proteção da biodiversidade apareceu no cenário

jurídico brasileiro com a Constituição Federal, que, em seu art. 225, § 1º, II, determina

ao  poder  público,  para  assegurar  que  todos  tenham  um  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio

genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação do

material genético”.

A  Constituição  Federal  de  1988,  no  art.  24,  dispõe  sobre  as  matérias  de

competência  legislativa  concorrente  da  União,  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal.

Entre elas estão recursos naturais, meio ambiente e proteção do patrimônio cultural.

Concomitantemente,  o  §  1º  desse  artigo  limita  a  competência  da  União  ao

estabelecimento das normas gerais sobre as matérias que relaciona e os seus §§ 2º e

3º estabelecem a competência suplementar e a competência plena dos Estados, para

atender  às  suas  peculiaridades  e  desde que não exista  lei  federal  sobre  normas

gerais.

A norma geral  da União sobre o tema é a Medida Provisória nº 2.186-16 – MP

2.186-16/2011  –,  que  regulamenta  o  inciso  II  do  §  1º  e  o  §  4º  do  art.  225  da

Constituição;  os  arts.  1,  8º,  alínea "j";  10,  alínea "c";  15  e  16,  alíneas 3  e 4,  da

Convenção  sobre  Diversidade  Biológica;  dispõe  sobre  o  acesso  ao  patrimônio

genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição

de  benefícios  e  o  acesso  à  tecnologia  e  transferência  de  tecnologia  para  sua

conservação e utilização e dá outras providências.

Nos  termos  do  art.  2º  da  referida  medida  provisória,  o  acesso  ao  patrimônio

genético existente no País somente será feito mediante autorização da União e terá

seu  uso,  comercialização  e  aproveitamento  para  quaisquer  fins  submetidos  a

fiscalização,  restrições  e  repartição  de  benefícios  nos  termos  e  nas  condições

estabelecidos nessa medida provisória e no seu regulamento.
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Dessa forma, conclui-se que o procedimento que envolve o controle do acesso ao

patrimônio genético submete-se às regras postas pela medida provisória,  devendo

sempre ser submetido à autorização da União. Não obstante, no âmbito da legislação

concorrente, o Estado pode suplementar a legislação federal para atender às suas

peculiaridades, desde que não contrarie as normas gerais.

Da análise das disposições do projeto, pode-se observar que, embora o intuito seja

o  de  estabelecer  um  controle  adicional  por  parte  do  Estado,  sem  prejuízo  da

legislação  federal  pertinente,  em  alguns  pontos  ele  acaba  por  contrariar  normas

legais e constitucionais. Por tal motivo, apresentamos um substitutivo ao final deste

parecer no intuito de adequar o projeto às disposições constitucionais e legais sobre o

tema.

Primeiramente, observa-se que alguns artigos da proposição fazem referência ao

acesso aos recursos genéticos por pessoas físicas (art. 2º, IX; art. 4º, VIII, “a” e art.

5º, § 5º), o que não se coaduna com a normatização nacional. No texto da medida

provisória,  só  há  menção  a  instituições  públicas  e  privadas,  razão  pela  qual

promovemos ajustes visando a suprimir tais referências no texto do projeto por meio

de substitutivo ao final redigido.

Outro  ponto  que  merece  destaque,  e  que  também  é  objeto  do  substitutivo

apresentado ao final, consiste na referência a populações indígenas contida no § 1º

do art. 5º do projeto, o que viola norma de competência posta pela Constituição da

República de 1988. Nesse sentido, vejamos um trecho da nota técnica encaminhada

em resposta à diligência requerida por esta Comissão:

“A propositura do PL (…) encontra o primeiro óbice no art. 22 da Carta Magna, vez

que é competência privativa da União legislar sobre populações indígenas, conforme

disposto em seu inciso XIV (…)”.

No que tange à participação na repartição dos benefícios econômicos, a que se

refere o inciso X do art. 3º do projeto, também vislumbramos óbice. Isso porque, de

acordo  com  o  art.  2º  da  medida  provisória  citada  anteriormente,  a  repartição  de

benefícios obedece aos termos e condições postos pela referida norma. Tal matéria já

se encontra disciplinada nos art.  24 a 29 da medida provisória.  Da leitura de tais

artigos, extrai-se que é possível a participação do Estado nos benefícios econômicos
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decorrentes das atividades de acesso ao patrimônio genético quando a atividade de

pesquisa  se  der  em  área  pública  de  propriedade  do  Estado,  quando  este  for

contratante. Assim, entendemos que o referido dispositivo deve ser suprimido.

O Ministério do Meio Ambiente, em nota técnica encaminhada a esta Comissão,

ainda chama atenção para outro aspecto que envolve o tema. Os arts. 10 e 11 da MP

2.186-16/2011  tratam,  respectivamente,  da  criação,  no  âmbito  do  Ministério,  do

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético e de suas competências. Entre essas

competências, estão a de coordenar a implementação de políticas para a gestão do

patrimônio genético, estabelecer normas técnicas e critérios para as autorizações de

acesso e de remessa e deliberar sobre autorizações de acesso e credenciamento de

instituição pública nacional de pesquisa e desenvolvimento. Assim, entendemos que

não cabe ao Estado autorizar o acesso, mas apenas exercer a fiscalização nos lindes

de  sua  competência.  Por  tais  razões,  propomos,  por  meio  do  substitutivo,  a

supressão  de  dispositivos  que  tratam  da  autorização  ou  proibição  do  acesso  a

componente do patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado: arts. 3º,

IX, 4º, IX, e 5º.

O  Substitutivo  nº  1  ainda  visa  a  promover  adequações  do  projeto  à  técnica

legislativa. Além disso, por se tratar de implementação de uma política, realizamos

algumas  alterações  para  que  não  haja  interferência  em  atividades  tipicamente

administrativas, a cargo do Poder Executivo, uma vez que o projeto de lei de iniciativa

parlamentar pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo,

todavia,  que  a  proposição  entre  em  detalhes  ou  disponha  sobre  programas

decorrentes dessas políticas.

Salientamos, contudo, que a efetiva necessidade de coexistirem procedimentos no

âmbito federal e estadual deverá ser verificada pela comissão de mérito competente,

com a análise dos possíveis efeitos concretos da medida.

Por  fim,  cumpre  informar  sobre  as  sugestões  constantes  da  nota  técnica

encaminhada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em

resposta  à diligência  a  ela  encaminhada.  Por  meio do  documento,  foi  sugerida a

supressão da expressão “pessoa física” nos arts. 2º, 4º e 5º, do inciso X do art. 3º e

do § 5º do art. 5º, alterações já abarcadas pelo substitutivo apresentado.
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Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  878/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a política estadual de controle do acesso ao patrimônio genético e ao

conhecimento tradicional associado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei estabelece a política estadual de controle do acesso ao patrimônio

genético  e  ao  conhecimento  tradicional  associado  no  território  mineiro,  com

fundamento no inciso VI do art. 24 e nos incisos I, II e VII do § 1º do art. 225 da

Constituição da República.

Parágrafo único – Esta lei não se aplica:

I – ao patrimônio genético humano;

II – ao consumo próprio e ao intercâmbio de componente do patrimônio genético

realizado pelas comunidades tradicionais e pelas populações indígenas entre si, para

seus próprios fins e com base em sua prática costumeira.

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, considera-se:

I  –  acesso  ao  patrimônio  genético  a  obtenção  de  amostra  de  componente  do

patrimônio  genético  para fins  de  pesquisa  científica,  desenvolvimento  tecnológico,

bioprospecção  ou  conservação,  visando  a  sua  aplicação  industrial  ou  de  outra

natureza;

II – acesso ao conhecimento tradicional associado a obtenção de informação sobre

conhecimento ou prática individual ou coletiva, associada ao patrimônio genético, de

comunidade  indígena  ou  comunidade  local,  para  fins  de  pesquisa  científica,

desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou

de outra natureza;

III – bioprospecção a atividade exploratória que visa a identificar componente do

patrimônio  genético  e  informação  sobre  conhecimento  tradicional  associado,  com

potencial de uso comercial;

IV – comunidade local o grupo humano, incluindo remanescentes de comunidades
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de  quilombos,  distinto  por  suas  condições  culturais,  que  se  organiza,

tradicionalmente, por gerações sucessivas e costumes próprios e que conserva suas

instituições sociais e econômicas;

V – condições “ex situ” aquelas em que a amostra de componente do patrimônio

genético é mantida fora de seu hábitat natural, em coleções vivas ou mortas;

VI  –  condições  “in  situ”  aquelas  em  que  os  recursos  genéticos  existem  em

ecossistemas e hábitats naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas,

nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características;

VII  –  conhecimento  tradicional  associado  a  informação  ou  prática  individual  ou

coletiva de comunidade indígena ou comunidade local, com valor real ou potencial,

associada ao patrimônio genético;

VIII  –  erosão genética a perda ou diminuição da diversidade genética,  por ação

antrópica ou por causa natural;

IX – patrimônio genético a informação de origem genética, contida no todo ou em

parte  de  espécime  vegetal,  fúngico,  microbiano  ou  animal,  em  substâncias

provenientes  do  metabolismo  desses  seres  vivos  ou  em  extratos  obtidos  desses

organismos vivos ou  mortos,  encontrados em condições “in  situ”  ou mantidos em

coleções “ex situ”, desde que coletados em condições “in situ”, no território do Estado;

X – uso sustentável a utilização de componentes da diversidade biológica de modo

e em ritmo tais que não levem, a longo prazo, à diminuição da diversidade biológica,

mantendo  assim  seu  potencial  para  atender  às  necessidades  e  aspirações  das

gerações presentes e futuras.

Art.  3º  –  O  Estado  exercerá,  nos  limites  de  sua  competência,  o  controle  e  a

fiscalização  do  acesso  ao  patrimônio  genético  e  ao  conhecimento  tradicional

associado, sem prejuízo da legislação federal pertinente.

Art. 4º – A política de que trata esta lei tem os seguintes objetivos:

I  –  preservar  a diversidade e  a  integridade do patrimônio  genético existente no

território do Estado;

II – proteger o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético;

III – incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias que possibilitem a

utilização do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado em prol da
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humanidade.

Art. 5º – A implementação da política de que trata esta lei obedecerá aos seguintes

princípios e diretrizes:

I – responsabilidade, solidariedade, reciprocidade, prudência e prevenção de riscos

no acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado;

II – reconhecimento da biodiversidade como bem de interesse público;

III – reconhecimento dos valores ecológico, social, econômico, educacional, cultural,

turístico e estético da diversidade biológica;

IV – reconhecimento dos direitos relativos ao conhecimento tradicional associado

detido por comunidade local ou por população indígena;

V  –  compatibilização  do  acesso  ao  patrimônio  genético  com  as  políticas,  os

princípios e as normas relativos à biossegurança, ao meio ambiente e à segurança

alimentar;

VI – atuação articulada com os órgãos federais competentes para o controle do

acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado.

Art. 6º – Para a consecução dos objetivos da política de que trata esta lei, o Estado

adotará as seguintes medidas:

I – desenvolvimento de estudos, projetos e programas que visem à conservação, ao

monitoramento e à recuperação da biodiversidade do Estado;

II  –  identificação  de  processos  e  atividades  nocivos  à  conservação  da

biodiversidade;

III – estímulo à implantação de projetos de conservação da diversidade biológica

em condições “in situ” e “ex situ”;

IV – promoção da capacitação de pessoal para a proteção, a fiscalização, o estudo

e o uso sustentável da diversidade biológica;

V – estabelecimento e manutenção de instalações para a conservação e a pesquisa

“ex situ”;

VI  –  apoio  à  criação  de  unidades  de  conservação  que  tenham  por  finalidade

promover a preservação de espécies, hábitats e ecossistemas representativos;

VII – cadastramento, acompanhamento, controle e fiscalização:

a) das pessoas jurídicas autorizadas na forma da legislação federal a acessar o
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patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado;

b)  das  atividades  de  acesso  e  de  remessa  de  amostra  de  componente  do

patrimônio genético.

Art.  7º  –  As  pessoas  jurídicas  autorizadas  na  forma  da  legislação  federal  a

desenvolver  trabalhos  de  acesso  a  componente  do  patrimônio  genético  ficam

obrigadas  a  comunicar  ao  órgão  estadual  competente  quaisquer  informações

referentes  ao  transporte  do  material  coletado,  sendo  responsáveis

administrativamente  pelo  uso  ou  manuseio  inadequados  desse  material  e  pelos

eventuais efeitos nocivos de sua atividade, sem prejuízo das sanções cíveis e penais

aplicáveis.

Art. 8º – Havendo perigo de dano grave ou irreversível decorrente de atividades de

acesso ao patrimônio genético, o poder público estadual atuará de forma articulada

com  o  órgão  federal  competente  para  a  adoção  de  medidas  preventivas,

especialmente nos seguintes casos:

I – ameaça de extinção de espécies, subespécies, raças ou variedades e estirpes;

II – endemismo ou raridade do patrimônio genético;

III – vulnerabilidade na estrutura ou no funcionamento de ecossistemas;

IV – efeitos adversos sobre a saúde humana e animal, a qualidade de vida ou a

identidade cultural de comunidade local ou de população indígena;

V – outras hipóteses de impacto ambiental indesejável ou dificilmente controlável;

VI  –  erosão  genética  ou  perda  de  ecossistema,  de  seus  recursos  ou  de  seus

componentes, por coleta indevida ou incontrolada de germoplasma;

VII – descumprimento de normas e princípios de biossegurança ou de segurança

alimentar;

VIII  – utilização do patrimônio genético com fins contrários aos estabelecidos na

legislação pertinente.

Parágrafo único – A critério do órgão estadual competente, poderá ser exigida dos

responsáveis pelas atividades a que se refere o “caput” a apresentação de estudo

ambiental relativo aos trabalhos a serem desenvolvidos.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.
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Sebastião  Costa,  Presidente  –  Pompílio  Canavez,  relator  –  Rosângela  Reis  –

Glaycon Franco – Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.369/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  da  Deputada Ana Maria  Resende,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

autorizar o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

Apae - do Município de Visconde do Rio Branco o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.369/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar à Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais  -  Apae - do Município de

Visconde do Rio Branco o imóvel com área de 10.100m², situado na Fazenda Santa

Juliana, nesse Município.

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

Substitutivo nº 1, que autoriza que a doação seja feita ao Município de Visconde do

Rio Branco, para que o imóvel seja destinado ao funcionamento da Apae, entidade

que cuida de pessoas com deficiência e defende seus direitos; e dispõe que o bem

reverterá ao patrimônio do Estado se for desvirtuado o motivo de sua doação.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de bem público, ainda que

para outro ente da Federação, é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação dos valores

pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida

autorização.
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Após a análise da matéria, conclui-se que a proposição de lei em análise atende

aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,

não acarreta despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.369/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Doutor Viana - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.471/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei  em epígrafe “institui  a

disciplina Educação Fiscal na grade curricular dos ensinos fundamental e médio”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 5/5/2011,  a proposição foi  distribuída  às

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

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

“a”, do Regimento Interno, analisar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria.

Fundamentação

O projeto de lei  em análise tem o objetivo  de  incluir,  em caráter  facultativo,  no

currículo  das  escolas  públicas  e  privadas  do  sistema  estadual  de  educação  a

disciplina Educação Fiscal.

No que toca à competência para legislar sobre a matéria, registre-se que compete

privativamente à União editar  normas que estabeleçam as diretrizes gerais para a

educação nacional. Já as normas que disponham sobre educação, cultura e ensino

são de competência concorrente da União e dos Estados, por força do disposto no

art. 24, IX, da Constituição Federal.

Constata-se,  portanto,  que a  competência  da  União  para  legislar  sobre  normas

gerais não exclui a competência suplementar dos Estados para atender, segundo os

princípios gerais definidos na lei federal, as peculiaridades dos governos locais.
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A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei Federal nº 9.394,

de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB –, que define as

diretrizes e bases da educação nacional. Tal lei estabelece, em seu art. 26, que os

currículos do ensino fundamental e médio devem ter,  além de uma base nacional

comum, uma parte diversificada que atenda às características regionais e locais da

sociedade,  da  cultura,  da  economia  e  da  clientela.  Dessa  flexibilidade,  resulta  a

possibilidade  de  haver  legislação  suplementar  por  parte  dos  Estados  federados,

respeitadas as imposições da norma geral.

Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo relativo à educação fiscal na grade

curricular das escolas de ensino fundamental e médio não encontra óbice de natureza

formal. Dessa forma já se manifestou o Supremo Tribunal Federal – STF –, em sede

de  medida  cautelar  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  1.991-1/DF,  ao

reconhecer  a  competência  do  Estado  membro  para  regulamentar  normas  sobre

conteúdos curriculares em face da capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX, e 23,

V, da Constituição Federal.

Vale ressaltar que o art. 15 da LDB prevê que os sistemas de ensino assegurarão

às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos

graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas

as normas gerais de direito financeiro público. A autonomia das unidades escolares é

preconizada como um dos maiores objetivos da LDB, que busca implementar uma

política educacional coerente com a demanda e os direitos de alunos e professores.

Entendemos que o projeto em tela preserva a autonomia pedagógica das escolas

na medida em que propõe a inclusão, no currículo escolar, de conteúdo referente à

educação  financeira,  e  não  de  uma disciplina  específica,  o  que  iria  demandar  a

contratação de professores especializados, gerando custo para as escolas, além de

constituir ingerência em sua autonomia. A inclusão de um determinado conteúdo em

disciplina já existente mostra-se mais adequada à orientação dada pela LDB.

Por outro lado, tendo em vista o princípio da consolidação das leis, apresentamos,

ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com o fito de acrescentar o tema “educação

fiscal” à Lei nº 15.476, de 2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à

cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio.
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Ressaltamos, por fim, a importância da análise a ser realizada pela Comissão de

Educação, no momento oportuno, sobre a medida proposta.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.471/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  a  Lei  nº  15.476,  de  12  de  abril  de  2005,  que  determina  a  inclusão  de

conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e

médio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – O art.  2º  da Lei  nº  15.476,  de 12 de abril  de 2005,  fica acrescido do

seguinte inciso IX :

“Art. 2º – (....)

IX – educação fiscal.”.

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

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Pompílio

Canavez - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.089/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/6/2011 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Em  23/8/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  o  projeto  baixado  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, a fim de que informasse
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esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbice à transferência

de domínio pretendida, e ao Prefeito Municipal de Itajubá, para que declarasse sua

aquiescência aos termos da proposição.

De posse das respostas, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto  de Lei  nº  2.089/2011 de autorizar  o Poder  Executivo a doar ao

Município de Itajubá o imóvel com área de 900m² situado na Rua São José do Alegre,

esquina com Rua Cristina, nesse Município, e registrado sob o nº 16.161, a fls. 258v

do Livro 1-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas

para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  exige,  além  da  referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  prevê  que o  imóvel

destina-se  à  instalação  de  unidade  básica  de  saúde,  com  amplos  benefícios  à

população local.

Ainda como garantia de que a transferência se fará para o bem da coletividade, o

art. 2º do projeto prevê que o imóvel retornará ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista.

Ressalte-se que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 638/2011, posicionou-se

favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a Polícia Civil,

órgão a que o bem está vinculado, não possui projetos para sua utilização e o imóvel

será aproveitado em prol da comunidade.

Da mesma forma,  o Prefeito  de  Itajubá,  por  meio da Declaração de 20/6/2012,

manifestou sua aquiescência aos termos do projeto.

Diante dessas considerações, não há óbice à tramitação da proposição. Contudo, a

fim de acrescentar dados cadastrais do imóvel, de acordo com a certidão de registro,

apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  a  Emenda  nº  1,  que  dá  nova  redação  ao

“caput“ do art. 1º do projeto.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.089/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput “do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itajubá imóvel

constituído pelos lotes nºs 1, 2 e 3 do Loteamento São Judas Tadeu, com área total

de 900m2 (novecentos metros quadrados), situado no Bairro São Judas Tadeu, nesse

Município,  e registrado sob o nº  16.161,  a fls.  258v do Livro 1-A,  no Cartório  de

Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.”.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Glaycon Franco - Pompílio

Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.352/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe institui

a Política Estadual de Aquisição Direta da Agricultura Familiar – PAAFamiliar.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/8/2011, foi a proposição distribuída às

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

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em virtude do decurso de prazo regimental,

o projeto em exame foi encaminhado da Comissão de Constituição e Justiça para a

comissão seguinte, de Política Agropecuária e Agroindustrial.

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

combinado com o art. 102, inciso VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.352/2011 prevê que o Estado aplicará, no mínimo, 30% dos

recursos  destinados  a  gêneros  alimentícios  para  o  suprimento  de  seus  órgãos  e

entidades, mediante chamada pública direcionada a agricultores familiares, com um

limite  máximo  de  R$12.000,00  anuais  de  pagamento  a  cada  agricultor.  Caso  a

aquisição  se  torne  inviável,  pelo  não  atendimento  à  chamada  pública  ou  por
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inadequabilidade  fiscal,  sanitária  ou  gerencial  para  o  fornecimento  regular  dos

produtos, é dispensado o limite percentual de 30%. O projeto também prevê que a

gestão dessa política pública será realizada de modo colegiado, com a representação

de entidades de agricultores familiares.

A alimentação é um direito social, nos termos do art. 6º da Constituição Federal. O

governo  federal  executa  o  Programa de  Aquisição Direta  de  Alimentos  –  PAA –,

instituído pelo art. 19 da Lei Federal nº 10.696, de 2003. O programa consiste na

compra de alimentos a preços de mercado, de agricultores familiares, para posterior

distribuição a uma rede socioassistencial integrada a políticas públicas de segurança

alimentar.  Para  os  agricultores  familiares,  o  PAA  traz  segurança  quanto  ao

escoamento da produção.

Deve ser destacado o art. 17 da Lei Federal nº 12.512, de 2011, que permite à

União,  aos  Estados  e  aos  Municípios  dispensar  o  procedimento  licitatório  para

compras de gêneros alimentícios produzidos por agricultores familiares, no âmbito da

aquisição direta de alimentos. O parágrafo único do art. 17 permite que os produtos

orgânicos e agroecológicos sejam adquiridos por valor até 30% acima dos produtos

convencionais.

Paralelamente  ao  PAA,  o  governo  federal  executa  o  Programa  Nacional  de

Alimentação Escolar – Pnae. Conforme dispõe o art. 14 da Lei Federal nº 11.947, de

16/6/2009,  do  total  dos  recursos  financeiros  repassados  pelo  Fundo  Nacional  de

Desenvolvimento  da  Educação  –  FNDE  –,  no  âmbito  do  Pnae,  no  mínimo  30%

deverão ser utilizados para adquirir gêneros alimentícios diretamente da agricultura

familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, dispensando-se o

procedimento  licitatório.  Essa política  pública,  além de auxiliar  no escoamento da

produção  da  agricultura  familiar,  ainda  traz  uma  perspectiva  educacional  para  a

alimentação  escolar,  pois  os  alunos  podem  restabelecer  relações  com  a  cultura

alimentar de sua região e, ainda, incorporar valores referentes ao comércio justo e

solidário.

Espelhando-se nos efeitos positivos do PAA e do Pnae sobre a agricultura familiar,

o Estado de São Paulo promulgou a Lei Estadual nº 14.591, de 2011, regulada pelo

Decreto Estadual nº 57.775, de 2012, a qual, nos mesmos moldes do Projeto de Lei
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nº  2.352/2011,  em análise,  prevê a  aplicação dos 30% dos  recursos gastos  pelo

Estado com gêneros alimentícios para a compra direta de agricultores familiares.

No Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2012-2015, está prevista a

Ação 1218 - Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar,

no âmbito da Subsecretaria da Agricultura Familiar, com recursos de um milhão de

reais  em  2012,  9  milhões  em  2013  e  10  milhões  anuais  a  partir  de  2014.  A

Subsecretaria de Agricultura Familiar, por adesão do Estado ao PAA, nos termos da

Resolução  nº  45,  de  2012,  da  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e

Nutricional,  também é a  gestora  dos  recursos repassados pelo  governo federal  e

executa parte das ações do PAA em Minas Gerais, em cooperação com as ações da

Companhia Nacional de Abastecimento – Conab.

Ainda no tocante às políticas públicas de aquisição de alimentos, foi criada a Rede

de Comercialização da Agricultura Familiar, fruto de uma parceria entre o governo de

Minas Gerais, pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa –,

por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas

Gerais  –  Emater-MG  –,  o  governo  federal,  por  meio  da  Empresa  Brasileira  de

Pesquisa Agropecuária – Embrapa – com suas unidades Meio Norte e Informática

Agropecuária,  e  o  Instituto  Kairós  (SP),  com  patrocínio  do  Ministério  de

Desenvolvimento  Agrário  –  MDA  –  e  da  Associação  Brasileira  das  Entidades

Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural – Asbraer. O objetivo da rede é

manter um mercado virtual para agricultores familiares e suas entidades organizativas

apresentarem seus produtos, estabelecer contatos com os consumidores e efetivar as

compras.

Em diálogos desta Comissão com a Subsecretaria de Agricultura Familiar,  foram

elaboradas sugestões para o aprimoramento do projeto de lei em análise. Um dos

objetivos  desses  aprimoramentos  é  permitir  o  reconhecimento  de  agricultores

familiares  urbanos para  o  acesso às políticas  públicas  de agricultura familiar.  Em

virtude de os critérios para enquadramento da agricultura familiar, na Lei Federal nº

11.326, de 2006, serem direcionadas para o meio rural, os agricultores nos perímetros

urbano e periurbano têm tido dificuldade de serem reconhecidos formalmente. Com

vistas  a  solucionar  esse  problema,  propomos  a  Emenda  nº  1,  que  viabiliza  o
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reconhecimento  de  agricultores  urbanos,  no  PAAF  e  nas  políticas  em  geral  para

agricultura familiar,  fazendo vinculação com a Lei nº  15.973, de 2006,  que dispõe

sobre a Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana.

Com base no  art.  17  da  Lei  Federal  nº  12.512,  de  2011,  combinado  com  seu

parágrafo único, propomos a Emenda nº 2, a fim de possibilitar o preço diferenciado

para produtos orgânicos e agroecológicos. A Emenda nº 3, por sua vez, remete ao

regulamento o limite de preço pago a cada agricultor, tornando mais flexível a sua

gestão. A Emenda nº 4 tem como objetivo compatibilizar os sistemas de obtenção de

preço do PAAFamiliar  com os  do  PAA federal  e  do  Pnae,  medida  que traz  mais

eficiência  ao  se  beneficiar  da  integração  com  as  políticas  públicas  federais  de

aquisição de alimentos.

Conclusão

Com base no exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.352/2011, no

1º turno, com as Emendas nos 1 a 4, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art.  1º a redação que se segue, acrescentando-se ao projeto de lei  o

seguinte art. 6º:

“Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Aquisição  Direta  da  Agricultura

Familiar  –  PAAFamiliar  –,  voltada  aos  agricultores  familiares,  bem  como a  suas

associações e cooperativas.

Parágrafo único – Para os fins desta lei, considera-se:

I – agricultor familiar rural, aquele que se enquadre nos critérios da Lei Federal nº

11.326, de 24 de julho de 2006;

II  –  agricultor  familiar  urbano,  aquele  que  se  enquadre  nos  critérios  da  Lei  nº

15.973, de 12 de janeiro de 2006.

(...)

Art. 6º – Fica a Lei nº 15.973, de 12 de janeiro de 2006, acrescida do seguinte art.

9º-A:

‘Art. 9º-A – O regulamento desta lei disporá sobre os critérios e procedimentos para

o reconhecimento do agricultor familiar urbano, garantido o seu acesso às políticas

públicas direcionadas à agricultura familiar.’.”.
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EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao art. 3º o seguinte § 4º:

“Art. 3º – (…)

§ 4º - Produtos agroecológicos ou orgânicos poderão ter um acréscimo de até 30%

(trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais,

nos termos do parágrafo único do art. 17 da Lei Federal nº 12.512, de 14 de outubro

de 2012, observadas as condições definidas pelo colegiado gestor do PAAFamiliar.”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao § 2º do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º – (….)

§ 2º – A aquisição a que se refere o ‘caput’ será feita até um valor máximo anual

para cada agricultor,  definido  em regulamento,  que será multiplicado pelo  número

total de agricultores quando se tratar de associação ou cooperativa.”.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se ao art. 3º o seguinte § 5º:

“Art. 3º – (…)

§ 5º – Serão compatibilizados os sistemas de obtenção de preços e de realização

de chamadas públicas do PAAFamiliar, bem como sua respectiva regulamentação,

com os dispostos para o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA –, de que trata o

art. 19 da Lei Federal nº 10.696, de 2 de julho de 2003, e para o Programa Nacional

de Alimentação Escolar – Pnae –, de que trata a Lei Federal nº 11.947, de 16 de

junho de 2009.”.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2012.

Fabiano Tolentino, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes - Liza Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.783/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, altera dispositivos da

Lei  nº  15.910,  de  2005,  que dispõe sobre  o Fundo  de Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais –

Fhidro.
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A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de

Minas e Energia, que, em análise de mérito, opinou por sua aprovação na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende alterar dispositivos da Lei nº 15.910, de 2005,

que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável

das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro -, com vistas a permitir

que  recursos  do  fundo  possam  ser  utilizados  para  o  custeio  da  estruturação  e

manutenção dos comitês  de  bacia  hidrográfica,  fortalecendo a sua atuação como

instrumento de gestão de recursos hídricos. Tal suporte financeiro estaria limitado ao

percentual de 7,5% do valor total anual do fundo, nos termos de regulamento.

Conforme a exposição de motivos do Governador do Estado, a alteração proposta

visa  “conferir  segurança  na  aplicação  e  na  interpretação  das  normas  jurídicas,

especialmente  quanto  aos  procedimentos  a  serem  adotados  para  liberação  de

recursos financeiros do Fhidro”.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a proposição,

não vislumbrou óbice  de  natureza jurídico-constitucional  à  sua normal  tramitação.

Entretanto, apresentou a Emenda n° 1 para limitar a  aplicação dos recursos do fundo

apenas aos comitês estaduais.

A Comissão de Minas e Energia, em sua análise de mérito, informou que os comitês

de bacia hidrográfica são fundamentais para o funcionamento da política de recursos

hídricos, uma vez que são responsáveis pela “promoção do debate das questões e

conflitos  relacionados  aos  recursos  hídricos  na  bacia  e  pela  aprovação  e

acompanhamento da execução do plano diretor dessa unidade territorial. Ressaltou,

ainda, que a Lei nº 13.199, de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos

hídricos,  prevê que parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de
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recursos  hídricos  seja  aplicada  no  custeio  de  órgãos  e  entidades  integrantes  do

Sistema Estadual  de  Gerenciamento de Recursos Hídricos –  SEGRH –,  entre  os

quais  se  incluem  os  comitês.  Entretanto,  não  há  como  instituir  a  mencionada

cobrança antes que os comitês se estruturem, assim, o projeto de lei pretende suprir

essa lacuna.

Com  o  intuito  de  corrigir  diversas  imperfeições  no  projeto  de  lei,  a  Comissão

apresentou o Substitutivo nº  1,  que pretende,  entre outras  alterações,  substituir  a

expressão “todos os comitês de bacia hidrográfica” pela expressão “dos comitês de

bacia hidrográfica no Estado de Minas Gerais” e explicitar que o montante sobre o

qual se calculará o percentual a ser destinado aos comitês se refere ao total  dos

recursos aportados ao fundo a cada ano.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a  principal

fonte de recursos do Fhidro tem sido a compensação financeira por áreas inundadas

por  reservatórios  para  a  geração  de  energia  elétrica  a  que  se  referem  as  Leis

Federais nos 7.990, de 1989, e 8.001, de 1990. Conforme consultas realizadas no

Armazém do Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi –, as receitas do

Fhidro  têm  sido  mais  do  que  suficientes  para  arcar  com  suas  atuais  despesas.

Ademais, é estabelecido um percentual de 7,5% dos recursos do fundo para o custeio

de  ações  de  estruturação física  e  operacional  dos  comitês  de  bacia  hidrográfica;

desse  modo,  caso  o  valor  arrecadado  sofra  redução,  tais  despesas  também  se

reduzirão, não comprometendo o orçamento do Estado. Portanto, a medida proposta

não contraria os dispositivos legais, já que o intuito da Lei Complementar nº 101, de

2000, – Lei de Responsabilidade Fiscal – é que o Estado não se comprometa com

despesas  com as quais  futuramente  não poderá arcar,  onerando sobremaneira  o

Tesouro estadual.

Contudo,  vislumbramos  a  necessidade  de  apresentar  algumas  modificações  ao

Substitutivo  nº  1,  da  Comissão de Minas  e  Energia,  que aprimorou a  proposição

original.

As Emendas nos 2 e 3 estabelecem prazo máximo no qual os comitês de bacia,

quando  necessário,  poderão  receber  recursos  do  Fhidro  para  o  custeio  de  suas
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atividades,  distinguindo  o  prazo  para  os  que  já  implementaram  o  instrumento  de

cobrança pelo uso da água e para os que ainda irão fazê-lo. As Emendas nos 4 a 6

pretendem especificar  que os comitês  de bacia hidrográfica a serem beneficiados

com os recursos do Fhidro são aqueles instituídos pelo Estado de Minas Gerais. O

detalhamento  se faz necessário  porque existem comitês  de  bacia  hidrográfica  de

âmbito nacional que, apesar de instituídos no território do Estado de Minas Gerais,

não fazem jus aos recursos do Fhidro.

A Emenda nº 7 visa adequar as disposições da proposição aos normativos legais,

uma vez que, conforme o inciso VI do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 78, de

2004, “a cláusula de revogação só será usada para indicar revogação expressa de lei

ou dispositivo determinado“.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.783/2012, no

1º  turno,  na  forma do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Minas  e

Energia, e com as Emendas nos 2 a 7, a seguir redigidas.

Com a aprovação do substitutivo, fica prejudicada a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao inciso IV do art. 2º da Lei nº 15.910, de 2005, acrescentado pelo art. 1º do

Substitutivo nº 1, a seguinte redação:

“Art. 1° – (...)

‘Art. 2° – (...)

IV – ao custeio, quando necessário, de ações de estruturação física e operacional

dos  comitês  de  bacia  hidrográfica,  previstos  e  instituídos  pelo  Estado  de  Minas

Gerais, pelo prazo máximo de três anos, contados do início da implementação do

instrumento de cobrança pelo uso da água da respectiva bacia.'.”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier:

“Art.  …  –  Os  comitês  de  bacia  hidrográfica  que  já  tenham  implementado  o

instrumento  de  cobrança pelo  uso  da  água da  respectiva  bacia  poderão  receber

recursos do Fundo, no prazo de um ano a contar da publicação desta lei, nos termos
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do inciso IV do art. 2º da Lei nº 15.910, de 2005, com a redação dada por esta lei,

observado o disposto em regulamento.”.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao inciso II do art. 5º da Lei nº 15.910, de 2005, acrescentado pelo art. 1º do

Substitutivo nº 1, a seguinte redação:

“Art. 1° – (...)

‘Art. 5° – (...)

II – não reembolsável, para pagamento de despesas de consultoria, elaboração e

implantação de projetos ou empreendimentos de proteção e melhoria dos recursos

hídricos  aprovados  pelos  comitês  de  bacia  hidrográfica  da  respectiva  área  de

influência  ou,  na  falta  ou  omissão  destes,  pelo  Conselho  Estadual  de  Recursos

Hídricos – CERH – e para custeio de ações de estruturação física e operacional dos

comitês de bacia hidrográfica previstos e instituídos pelo Estado de Minas Gerais.’.”.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao inciso IV do § 4° do art. 5° da Lei nº 15. 910, de 2005, acrescentado pelo

art. 2º do Substitutivo nº 1, a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

'Art. 5º - (…)

§ 4° - (...)

IV - promover o custeio de ações de estruturação física e operacional dos comitês

de bacia hidrográfica previstos e instituídos pelo Estado de Minas Gerais com vistas

ao fortalecimento de sua atuação.'.”.

EMENDA Nº 6

Dê-se ao § 8º do art. 5° da Lei nº 15.910, de 2005,  acrescentado pelo art. 3º do

Substitutivo nº 1, a seguinte redação e suprima-se o § 9º, também acrescentado pelo

mesmo art. 3º:

“Art. 3º - (...)

‘Art. 5° - (...)

§ 8° - Fica estabelecido o percentual de até 7,5% ( sete vírgula cinco por cento) do

valor  total  anual  do Fhidro, nos termos desse artigo,  para o custeio de ações de

estruturação  física  e  operacional  dos  comitês  de  bacia  hidrográfica  previstos  e
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instituídos pelo Estado de Minas Gerais, nos termos do regulamento.'.”.

EMENDA Nº 7

Suprima-se o art. 4º do Substitutivo nº 1.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Lafayette de Andrada - Ivair Nogueira -

Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.796/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei  em epígrafe dispõe

sobre  a  obrigatoriedade  de  instalação  de  provadores  de  roupas  adaptados  à

população com deficiência física ou mobilidade reduzida, nos locais que especifica, e

dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/2/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei nºs 2.830/2012, do Deputado Leonardo

Moreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de provadores de roupas

adaptados  à  população  com  necessidades  especiais  ou  mobilidade  reduzida  nos

locais  que  especifica,  e  3.245/2012,  do  Deputado  Neilando  Pimenta,  que  dispõe

sobre a obrigatoriedade de disponibilização de provadores adaptados à pessoa com

deficiência nos estabelecimentos comerciais que especifica.

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

188,  do  Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

Consoante  dispõe  o  projeto  em  análise,  ficam  os  estabelecimentos  que

comercializam roupas, vestuários, indumentárias ou similares obrigados a adaptar, no

mínimo, um de seus provadores para atendimento às pessoas com deficiência ou

mobilidade reduzida.
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Entendemos  que a  proposta  tem raízes  em  princípios  que buscam promover  a

dignidade da pessoa humana, a inclusão social da pessoa com deficiência, estando

em estrita consonância com os ditames da Constituição da República, como veremos

a seguir.

O  art.  24,  XIV,  da  Carta  Magna  estabelece  que  caberá  ao  Estado  legislar

concorrentemente sobre  “proteção e integração social  das pessoas  portadoras de

deficiência”, cumprindo-lhe, ainda, a tarefa de concretizar, mediante políticas públicas,

a “proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, nos termos do art. 23,

II, do citado diploma legal.

A Constituição da República prevê, ademais, em seu art. 203, IV, que a habilitação

e reabilitação dessas pessoas e a promoção de sua integração na vida comunitária

constituem objetivos da assistência social. Não por acaso, segundo a mesma norma

fundamental,  a  ordem  econômica  deverá  ter  por  finalidade  assegurar  a  todos

existência digna, tendo como princípios relevantes a função social da propriedade e a

dignidade da pessoa humana.

Na esfera estadual, observamos que a Constituição dispõe, no art. 224, sobre o

dever do Estado de assegurar condições de inclusão social à pessoa com deficiência.

Como se vê,  a proposição em estudo insere-se nesse contexto  de proteção da

pessoa com deficiência física, buscando conferir densidade normativa a disposições

previstas nos textos constitucionais.

E, ainda, embora decisão da Suprema Corte não diga respeito a caso idêntico ao

tratado no projeto de lei sob comento, vale citar a ementa do acórdão proferido na

Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 903/MG, referente à Lei

nº 10.820,  de 1992,  deste Estado,  que obrigava as empresas concessionárias de

transporte coletivo intermunicipal a promover adaptações nos veículos com o fito de

facilitar o acesso e a permanência das pessoas com deficiência física. Entendeu-se,

na citada decisão, o seguinte:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei 10.820/92 do Estado de Minas Gerais -

Pessoas Portadoras de Deficiência - Transporte Coletivo Intermunicipal - Exigência de

adaptação  dos  veículos  -  Matéria  sujeita  ao  domínio  da  legislação  concorrente  -

Possibilidade de o Estado-Membro exercer competência legislativa plena - Medida
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Cautelar por despacho - Referendo recusado pelo Plenário - O legislador constituinte,

atento  à  necessidade  de  resguardar  os  direitos  e  os  interesses  das  pessoas

portadoras de deficiência, assegurando-lhes a melhoria de sua condição individual,

social e econômica - na linha inaugurada, no regime anterior, pela E.C. n. 12/78 -,

criou  mecanismos  compensatórios  destinados  a  ensejar  a  superação  das

desvantagens  decorrentes  dessas  limitações  de  ordem  pessoal.  -  A Constituição

Federal, ao instituir um sistema de condomínio legislativo nas matérias taxativamente

indicadas  no  seu  art.  24  -  dentre  as  quais  avulta,  por  sua  importância,  aquela

concernente à proteção e à integração social das pessoas portadoras de deficiência

(art. 24, XIV) -, deferiu ao Estado-membro, em 'inexistindo lei federal sobre normas

gerais', a possibilidade de exercer a competência legislativa plena, desde que 'para

atender  as  suas  peculiaridades'  (art.  24,  §  3º).  A questão  da  lacuna  normativa

preenchível.  Uma vez  reconhecida  a  competência  legislativa  concorrente  entre  a

União,  os  Estados-membros  e  o  Distrito  Federal  em  temas  afetos  às  pessoas

portadoras de deficiência, e enquanto não sobrevier a legislação de caráter nacional,

é de admitir a existência de um espaço aberto à livre atuação normativa do Estado-

membro, do que decorre a legitimidade do exercício, por essa unidade federada, da

faculdade jurídica que lhe outorga o art. 24, § 3º, da Carta Política”.

Parece-nos  mais  adequado  incluir  na  Lei  nº  17.785,  de  2008,  a  regra  que  se

pretende instituir. A referida lei estabelece diretrizes para facilitar o acesso da pessoa

com deficiência ou com mobilidade reduzida aos espaços de uso público no Estado.

Evita-se, assim, a inserção, no ordenamento jurídico, de mais uma norma esparsa

sobre proteção à pessoa com deficiência. A medida é uma exigência das regras de

sistematização e consolidação das leis, nos termos da Lei Complementar nº 78, de

2004, visando a assegurar aos beneficiários o conhecimento da norma. Eis a razão

pela qual apresentamos o Substitutivo nº 1 na conclusão deste parecer.

Por  fim,  esclarecemos  que  as  medidas  previstas  nos  projetos  anexados  são

semelhantes à medida em tela,  cabendo a argumentação aduzida na análise dos

citados projetos.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 2.796/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o art. 5º-B à Lei nº 17.785, de 23 de setembro de 2008, que estabelece

diretrizes  para  facilitar  o  acesso  da  pessoa  portadora  de  deficiência  ou  com

dificuldade de locomoção aos espaços de uso público no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 17.785, de 23 de setembro de 2008, fica acrescida do seguinte art.

5º-B:

“Art.  5º-B -  Estabelecimentos que comercializam vestuário disporão de provador

adaptado para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.“.

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

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Pompílio  Canavez,  relator  -  Rosângela  Reis  -

Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.816/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto em epígrafe revoga dispositivo da

Lei nº 19.988, de 29/12/2011, que altera a Lei nº 14.937, de 23/12/2003.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

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

Fundamentação

O objetivo  da  proposição  em  exame é  revogar  o  art.  6º  da  Lei  nº  19.988,  de

29/12/2011, que altera o parágrafo único do art. 14 da Lei nº 14.937, de 23/12/2003,

que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, e

dá outras providências. Com a referida alteração, os atos de registro de transferência

de veículo somente se darão após o pagamento do IPVA, das multas e dos juros

devidos.
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Segundo o autor,  a modificação da Lei nº 14.937, de 2003, realizada pela Lei nº

19.988,  de  2011,  estaria causando  controvérsia.  Para  ele,  o  termo  “devidos”

possibilitaria dupla interpretação e a administração pública o tem interpretado como

referente a todos os encargos do veículo, mesmo que ainda não vencidos. Antes da

mudança, ainda conforme o autor,  era possível realizar a transferência do veículo

automotor  que  estivesse  com  os  débitos  pagos  em  dia,  respeitado  o  direito  de

parcelamento  do  contribuinte,  o  que  se  mostraria  plenamente  razoável,  já  que  o

Estado não poderia cobrar  um imposto cuja parcela ainda não estivesse vencida.

Como ressalta o autor, a cobrança antecipada do tributo fere o princípio da isonomia

tributária, ao tratar os iguais de forma desigual. Desse modo, o autor considera que o

dispositivo precisaria ser revogado para não prejudicar o contribuinte.

Em nota divulgada em 9 de janeiro deste ano1, a Secretaria de Estado de Fazenda -

SEF - alega que a obrigatoriedade do pagamento do IPVA, das multas e dos juros

devidos para as transferências de propriedade dos veículos dentro do Estado, que já

estava prevista para as transferências interestaduais, está adequada ao que prevê o

disposto no Código de Trânsito Brasileiro (art. 131, § 2º, da Lei 9.503/97). A Secretaria

esclarece que a medida já era adotada por vários Estados da Federação, como Rio

de  Janeiro,  Bahia,  Pernambuco,  Santa  Catarina,  Paraná,  Espírito  Santo,  e  pelo

Distrito Federal. A nova regra, conforme defende a SEF, tem ainda a finalidade de

evitar futuros transtornos aos ex-proprietários que, em razão do não pagamento das

parcelas vincendas do tributo pelo comprador, venham a ter o seu nome incluído no

cadastro de inadimplentes do Estado, conferindo maior segurança às transações.

A Comissão de Constituição e Justiça considera que a intenção do legislador nunca

foi a de obstar o parcelamento do IPVA, mas tão somente assegurar o recolhimento

do imposto pendente. Para a Comissão, a alteração pretendida serve para dirimir

dúvidas quanto à exigência dos encargos do antigo proprietário,  uma vez que as

parcelas não vencidas do IPVA não configuram tributo pendente, na medida em que

não  são  exigíveis.  A fim  de adaptar  o  projeto  à  técnica  legislativa,  a  Comissão

apresentou substitutivo, de modo a revogar o parágrafo único do art. 14 da Lei nº

14.937, de 2003, e repristinar a norma anteriormente vigente, preservando a intenção

do autor.
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Não obstante o argumento de que mudança recém-implementada pode aumentar a

segurança nas transferências de propriedade de veículos e assegurar a arrecadação

do imposto, consideramos injusta a medida, uma vez que impede o parcelamento do

IPVA aos  proprietários  que  pretendam  vender  seus  veículos  no  início  de  cada

exercício. Do ponto de vista das finanças públicas, a proposição não implica perdas,

uma  vez  que  não  se  está  eximindo  o  contribuinte  do  pagamento  do  tributo.

Entendemos ainda que o substitutivo proposto pela Comissão que nos antecedeu,

não apenas ajusta o projeto à técnica legislativa, mas também garante a efetividade

dos seus objetivos.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  2.816/2012, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente -  Antônio Júlio,  relator  - João Vítor  Xavier  -  Doutor Viana -

Tiago Ulisses.

1 acessível em <http://www.agenciaminas.mg.gov.br>

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.974/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

implantação  de  pátios  para  a  entrega  voluntária  de  veículos  em  mau  estado  de

conservação e segurança no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/3/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Comunicação e Obras Públicas e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

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

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende,  nos  termos  de  seu  art.  1º,  que  o  Estado

promova a implantação de pátios para receber, mediante entrega voluntária, veículos
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em mau estado de conservação e segurança, assim entendidos aqueles com larga

escala de avarias na lataria, nas partes mecânica e elétrica e nos pneus, que, em

circulação,  colocam  em  risco  a  integridade  física  do  condutor,  bem  como  da

população de forma geral.

O  §  2º  do  mesmo  artigo  estabelece  que  os  veículos  abandonados  por  seus

proprietários  há  mais  de  um  ano  deverão  ser  recolhidos  para  o  pátio  por

determinação da autoridade de trânsito responsável pela região em que o veículo se

encontrar.

O art. 2º da proposição prevê que a divulgação dos pátios para recebimento dos

veículos será efetivada por meio de campanhas publicitárias.

Por sua vez, o art. 3º do projeto estabelece que o Estado ficará responsável pelo

recebimento e destinação final dos veículos entregues em cada pátio instalado para

esse fim. O parágrafo único do artigo ainda dispõe que os veículos abandonados nos

termos do § 2º do art. 1º permanecerão por um ano no pátio para que lhes seja dada

destinação final.

O  art.  4º  dispõe  que,  para  a  baixa  voluntária  do  veículo,  serão  considerados

quitados os seus débitos fiscais e suas multas de trânsito e ambientais até a data da

aprovação da lei, com exceção dos veículos alienados à instituição financeira ou com

reserva de domínio.

O  art.  5º  determina  que  o  Poder  Executivo  regulamente  a  lei  em  180  dias,

apontando os órgãos e as unidades que serão responsáveis pela sua fiel execução e

indicando os locais e prazos de implantação de cada pátio para o recebimento de

veículos. Por fim, o art. 6º dispõe que as despesas decorrentes da execução da lei

correrão à conta de dotação orçamentária própria e de convênios firmados entre o

Poder Executivo e a iniciativa privada, caso necessário.

De acordo com a justificação do autor da proposta, em razão da complexidade dos

procedimentos para a baixa definitiva de veículos em mau estado de conservação,

muitos  proprietários  acabam  por  abandoná-los  em  via  pública,  ou  continuam

transitando  até  serem  flagrados  pela  fiscalização.  Assim,  o  projeto  em  análise

pretende motivar a retirada de circulação de veículos nessas condições.

Passamos, então, à análise da proposição.
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Cumpre-nos,  primeiramente,  proceder  à  análise  da  matéria  sob  a  ótica  da

repartição de competências entre os entes federativos estabelecida pela Constituição

da República de 1988.

À União  foram conferidas competências  expressas,  e aos Estados,  em regra,  a

competência residual. Aos Municípios, segundo o art. 30, I, foi conferida competência

para  legislar  sobre  os  assuntos  de  interesse  local,  que  se  caracterizam  pela

predominância do interesse municipal na questão.

No âmbito da repartição de competências legislativas, interessam-nos, para o caso

em exame, as regras que atribuem à União a competência  privativa  para legislar

sobre trânsito (art.  22, inciso XI, Constituição Federal):  somente a União detém a

competência para editar os atos normativos que regulamentam a referida temática,

inexistindo lei complementar federal que tenha delegado aos Estados membros tal

atribuição.

A razão de tal competência ser da União consiste na predominância do interesse

nacional  para  o  tratamento  do  tema,  dada  a  necessidade  de  unificação  de

procedimentos, tais como os de remoção, guarda e baixa de registro de veículos.

Nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.503, de 23/9/1997 – Código de

Trânsito Brasileiro –, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos

e  animais,  isolados  ou  em  grupos,  conduzidos  ou  não,  para  fins  de  circulação,

parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

Sendo  assim,  a  fixação  das  regras  pertinentes  à  remoção,  guarda  e  baixa  de

veículos é competência privativa da União. Confirmando tal conclusão, verifica-se que

o Código de Trânsito Brasileiro, ao regulamentar tais procedimentos, assim definiu:

“Art. 126 – O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado,

deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran,

sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o

registro anterior.

Parágrafo único – A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora

ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando esses sucederem ao

proprietário.

Art. 127 – O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro
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após prévia consulta ao cadastro do Renavan.

Parágrafo único -  Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta comunicada, de

imediato, ao Renavan.

Art.  128 – Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto

houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo,

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

(...)

Art.  271 –  O veículo  será  removido,  nos  casos  previstos  neste  Código,  para  o

depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

Parágrafo  único  – A restituição dos veículos  removidos  só ocorrerá  mediante  o

pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros

encargos previstos na legislação específica.

(...)

Art. 328 – Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título e os animais não

reclamados por seus proprietários, dentro do prazo de noventa dias, serão levados à

hasta pública,  deduzindo-se, do valor arrecadado, o montante da dívida relativa a

multas, tributos e encargos legais, e o restante, se houver, depositado à conta do ex-

proprietário, na forma da lei.”

Por sua vez, o Conselho Nacional de Trânsito – Contran –, no exercício da sua

competência  normativa,  editou  a  Resolução nº 11,  de 23/1/1998,  que “estabelece

critérios para a baixa de registro de veículos a que se refere bem como os prazos

para efetivação”. Vejamos o que ela dispõe:

“Art.  1º -  A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for

retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I – veículo irrecuperável;

II – veículo definitivamente desmontado;

III – sinistrado com laudo de perda total;

IV – vendidos ou leiloados como sucata.

§ 1º - Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes

do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos

aos órgãos responsáveis por sua baixa.
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(...)

Art. 2º – A baixa do registro do veículo somente será autorizada mediante quitação

de  débitos  fiscais  e  de  multas  de  trânsito  e  ambientais,  vinculadas  ao  veículo,

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Dessa forma, o Estado membro não é competente para tratar do assunto, devendo

seguir as regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como pelos

atos normativos do Contran.

Ademais, ressaltamos que, na hipótese de o abandono de carcaças de veículos em

vias  públicas  ser  considerado  prejudicial  à  limpeza  urbana,  fica  caracterizada  a

predominância do interesse local em relação ao do Estado para o enfrentamento do

tema, afastando a competência normativa estadual.

Nesse caso, fica clara a competência municipal para dispor sobre limpeza urbana e

seus serviços de manejo de resíduos sólidos. Temos, como exemplo, a Lei nº 10.413,

de  8/2/2012,  do  Município  de  Belo  Horizonte,  que  “dispõe  sobre  a  remoção  de

veículos abandonados ou estacionados em situação que caracterize abandono em

via pública”.

Nos termos do art. 1º da referida norma, o disposto na lei será aplicado apenas aos

veículos estacionados em locais sem as proibições previstas no Código de Trânsito

Brasileiro.  O  art.  2º  dispõe  que  se  considera  abandonado,  ou  estacionado  em

situação  que  caracterize  abandono,  o  veículo  deixado  em  via  pública  sem

funcionamento e movimento, gerando acúmulo de lixo e/ou mato sob ele ou em seu

entorno.

Sendo assim, seja sob a ótica de regulação de trânsito, seja sob o ponto de vista da

regulamentação da limpeza das vias públicas, conclui-se que o Estado membro não

detém competência para o tratamento legislativo do tema.

Ademais, no que toca à instalação de pátios para a entrega de veículos e quitação

de débitos a eles vinculados, a matéria também encontra óbices de natureza legal.

Isso porque a Lei Federal nº 101, de 4/5/2000, denominada Lei de Responsabilidade

Fiscal, dispõe em seu art. 16 que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação

governamental  que  acarretem  aumento  da  despesa  serão  acompanhados  de

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em
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vigor e nos dois subsequentes e de declaração do ordenador da despesa de que o

aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, o que

não  se  verifica  no  caso  em  tela.  Além  disso,  a  referida  lei  impõe  uma série  de

requisitos no caso de renúncia de receita, não atendidos pela proposta em exame.

Por fim, ressaltamos que as regras contidas no projeto que estabelecem a forma

como os órgãos do Executivo devem atuar tratam de matéria cuja regulamentação é

da competência privativa do Governador do Estado, não podendo ser veiculada em

projeto de lei de autoria parlamentar, uma vez que nos termos do art. 90, inciso XIV,

da Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado dispor

sobre a organização e a atividade do Poder Executivo. O dispositivo que estabelece

que o Poder Executivo regulamentará a nova lei no prazo de 180 dias também incorre

em vício de constitucionalidade, uma vez que a elaboração de regulamentos para

possibilitar  o  cumprimento  das  determinações  legais  é  competência  privativa  do

Governador  do Estado,  estabelecida pelo inciso VII  do art.  90 da Constituição do

Estado.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.974/2012.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

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

Rosângela Reis - Pompílio Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.011/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Sem-Peixe o trecho que especifica.

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

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
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188 do Regimento Interno.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

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

Regimento.

Na reunião de 24/4/2012, a relatoria solicitou que a proposição fosse baixada em

diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - para que se manifestasse sobre a viabilidade da proposição.

Vencido o prazo estipulado pelo art. 301 do Regimento Interno sem que a resposta

fosse enviada a esta Casa, passamos à análise do projeto.

Fundamentação

A proposição  em  comento  desafeta  o  bem  público  constituído  pelo  trecho  da

Rodovia Raimundo Agripino Soares - AMG-900-1760 - compreendido entre o Km 12 e

o  Km  13,  na  entrada  da  cidade  de  Sem-Peixe.  Além disso,  o  projeto  autoriza  a

doação do trecho ao Município de Sem- Peixe para a instalação de apoio operacional

da Prefeitura e de atividades de interesse social da comunidade. Estabelece, ainda,

que, se o donatário não der ao bem a finalidade prevista na proposição no prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, o trecho reverterá

ao patrimônio do Estado.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens

públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,

bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a

coletividade, independentemente de autorização do poder público, e incluem as ruas,

as  praças,  as  avenidas,  as  estradas  e  as  praias.  Os  bens  de  uso  especial  são

aqueles que possuem destinação pública específica e abrangem o conjunto de bens

utilizados na execução do serviço público ou de atividade burocrática, bem como os

imóveis que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de uso comum do povo

quanto os bens de uso especial integram o patrimônio indisponível do Estado, pois,

enquanto tiverem afetação pública, não poderão ser objeto de alienação.

Os bens dominicais são aqueles  que, mesmo pertencentes ao Estado,  não têm

afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado, e

que  abrangem,  por  exemplo,  os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens
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constituem o patrimônio disponível do poder público, em relação aos quais o Estado

exerce um direito  de propriedade,  de forma análoga ao que ocorre no âmbito do

direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se que estradas e rodovias são bens de uso comum do povo, pois se destinam ao

uso coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado

nem a pagamento por sua utilização. Estradas são vias rurais não pavimentadas, e

rodovias são vias rurais pavimentadas, conforme definição prevista no Anexo I da Lei

Federal nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Para a

configuração do bem imóvel de uso comum do povo, é irrelevante o fato de a via

pública ser ou não pavimentada, pois isso não modifica sua natureza jurídica.

É  importante  observar  que,  por  se  tratar  de  bem  de  uso  comum  do  povo,  a

transferência ao patrimônio do Município do trecho da Rodovia Raimundo Agripino

Soares não pode implicar alteração em sua natureza jurídica, uma vez que continuará

inserido na comunidade como meio de passagem pública. Assim, o bem deve ser

destinado à instalação de via urbana. A modificação básica incidirá somente sobre a

titularidade  do  imóvel,  que  passará  a  integrar  o  domínio  público  municipal  e,

consequentemente,  será  o  Município  o  ente  federativo  que  assumirá  a

responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação da via pública.

Para corrigir essa distorção, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.

Com relação à alienação de bens da administração, as regras básicas constam no

art. 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa

e licitação para a alienação de imóveis, ressalvados os casos de doação e permuta,

na forma da lei.

Há que se observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua
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finalidade  pública.  Essa  ocorre  normalmente  na  própria  lei  que  autoriza  a

transferência do bem, seja de maneira explícita, conforme consta no art. 1º do projeto

em  análise,  seja  de  forma  implícita,  quando  não  há  referência  expressa  à

desafetação.

Dessa forma, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do

povo, embora não seja comum a tramitação de proposições dessa natureza. O que é

inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de bem imóvel do

Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.011/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

Parágrafo único - A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Sem-Peixe e destina-se à instalação de via urbana.”.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Glaycon Franco - Pompílio

Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.204/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em epígrafe “cria o Livro de

Reclamações dos Consumidores”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/5/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  do  Consumidor  para  receber

parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

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

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

mencionado Regimento.
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Fundamentação

O  projeto  sob  comento  tem  por  escopo  instituir  o  Livro  de  Reclamações  dos

Consumidores,  de natureza física,  no Estado de Minas Gerais.  Para  tanto,  define

reclamação  como  “a  manifestação  relativa  a  bem  ou  serviço  considerado

insatisfatório pelo consumidor, dirigida a pessoa física ou jurídica que o comercializa

ou presta”. A proposição também conceitua empresa titular da atividade reclamada

como “toda  pessoa  física  ou  jurídica,  pública  ou  privada,  titular  de  atividades  ou

estabelecimentos que comercializem produtos ou prestem serviços no Estado”.

Na  justificação  do  projeto,  o  autor  alega  que  “muitos  consumidores  deixam  de

registrar  suas reclamações em casos de irregularidades ou faltas cometidas pelos

fornecedores de bens ou prestadores de serviços. Isso gera uma falsa sensação de

regularidade  em  estabelecimentos  onde  os  problemas  com  consumidores  são

frequentes. A proposta de criação do Livro de Reclamações visa justamente a suprir

essa lacuna”.

O objetivo por excelência da proposição é efetivar a defesa do consumidor, que,

tradicionalmente, é o lado mais fraco nas relações de consumo. O tema mereceu

atenção especial do constituinte federal, que inseriu o assunto no rol dos direitos e

garantias  fundamentais,  conforme  se  depreende  do  comando  previsto  no  art.  5º,

XXXII, da Constituição da República, o qual determina que “o Estado promoverá, na

forma da lei, a defesa do consumidor”. A lei a que se refere o preceito constitucional

pode ser tanto a norma federal veiculadora de regras gerais quanto a norma estadual

que estabelece regras específicas. Para confirmar essa assertiva, basta mencionar

que  a  mencionada  Carta  Política  inseriu  o  tema  da  proteção  do  consumidor  no

domínio  da  legislação  concorrente  da  União,  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,

conforme se infere do disposto no art. 24, V e VII. O inciso V trata da competência de

tais entes políticos para editar normas jurídicas sobre produção e consumo, ao passo

que o inciso VII  cuida da competência desses entes federados para legislar sobre

responsabilidade por dano ao consumidor. Não é demais ressaltar que, no campo da

competência legislativa concorrente, cabe à União - e somente a ela - editar normas

gerais  de  observância obrigatória  pelos  demais entes  políticos.  Aos Estados e ao

Distrito  Federal  cabe  a  elaboração  de  normas  específicas  para  atender  às
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peculiaridades regionais.  No exercício dessa prerrogativa,  a União editou a Lei  nº

8.078, de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.

Esta lei não contém regra básica voltada para a criação do Livro de Reclamações,

fato  que não impede  o  Estado  de tornar  obrigatória  a  instituição desse  livro  nos

estabelecimentos que comercializem produtos ou prestem serviços no território  do

Estado,  no  exercício  de  sua  autonomia  constitucional  preordenada  à  defesa  do

consumidor.

Nesse ponto,  é  oportuno assinalar  que a  única norma federal  que  determina a

criação de livro de reclamações é a Lei nº 11.771, de 2008, a qual dispõe sobre a

Política Nacional de Turismo. O art. 34, III, determina que os prestadores de serviços

turísticos deverão manter, em suas instalações, livro dessa natureza.

Portanto, a competência da União para legislar sobre defesa do consumidor não

exclui a competência dos Estados para editarem regras específicas sobre a matéria,

contanto que não contrariem as diretrizes gerais fixadas no âmbito federal.

Saliente-se,  ainda,  que  tramita  na  Câmara  dos  Deputados  projeto  de  lei  do

Deputado Gabriel Guimarães, o qual cria o Livro de Reclamações dos Consumidores

e dá outras providências, e que serviu de parâmetro para a apresentação do projeto

em  análise,  uma  vez  que  as  definições  de  reclamação  e  de  empresa  titular  da

atividade  reclamada  constantes  no  projeto  em  exame são  as  mesmas  previstas

naquela proposição.

Não obstante a constitucionalidade do projeto, entendemos que ele merece alguns

reparos de natureza técnico-legislativa com vistas à clareza e à ampliação do texto,

com o objetivo de facilitar a interpretação da lei e assegurar a sua eficácia, razão pela

qual apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.204/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o Livro de Reclamações dos Consumidores e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Todo fornecedor que comercialize bens ou preste serviços em todos os
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estabelecimentos do Estado deverão manter, à disposição dos consumidores e em

local  visível  e  de  fácil  acesso,  o  Livro  de  Reclamações  dos  Consumidores,  de

natureza física.

Art.  2º  -  Os fornecedores que utilizem meios virtuais  para  a venda de bens ou

prestação de serviços, ou que mantenham portal na Internet, deverão implementar

um Livro de Reclamações de natureza virtual.

Art. 3º - Para os efeitos desta lei, entende-se por

I - reclamação: a manifestação relativa a bem ou serviço considerado insatisfatório

pelo consumidor, dirigida a pessoa física ou jurídica que o comercializa ou presta.

II - empresa titular da atividade reclamada: toda pessoa física ou jurídica, pública ou

privada, que comercialize bens ou preste serviços no território do Estado.

Art. 4º - A reclamação será registrada de forma legível, clara e concisa, com o uso

de  caneta  esferográfica,  se  for  de  natureza  física,  para  evitar  que  a  mesma se

apague,  preenchendo-se  todas as informações exigidas pelo  formulário,  conforme

modelo fixado em regulamento.

§ 1º - Para registro da reclamação, o consumidor poderá consultar o Código de

Defesa do Consumidor, disponível no estabelecimento, nos termos da Lei nº 12.291,

de 2010.

§ 2º - Cabe ao consumidor guardar toda eventual documentação que comprove o

objeto da reclamação.

§  3º  -  Se houver  testemunha  no  momento  da  ocorrência  do  fato  que  gerou a

reclamação, poderá o consumidor obter os dados de contato da mesma, caso seja

necessário contatá-la para um futuro testemunho em processo administrativo.

§ 4º - O registro da reclamação não impedirá que o consumidor utilize outros meios

de proteção ao seu direito.

Art. 5º - Verificada a ausência do Livro de Reclamações no estabelecimento ou no

portal da internet, se for o caso, o agente fiscal de órgão de defesa do consumidor

procederá, de imediato, à lavratura do auto de infração.

Parágrafo único - Em caso de furto ou roubo do livro físico, o fornecedor lavrará o

Boletim de Ocorrência em até setenta e duas horas após o fato.

Art.  6º  -  O  desrespeito  às  disposições  desta  lei  sujeitará o  infrator  às  sanções
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administrativas previstas nos arts. 56 a 60 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro

de 1990.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor seis meses após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

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

Rosângela Reis - Pompílio Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.250/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 256/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Pitangui o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/6/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.250/2012 de autorizar  o Poder Executivo a doar  ao

Município de Pitangui o imóvel constituído pela área de 31.035,60m², situado na Rua

José Hélio Moreira Lopes, Bairro Brumado, naquele Município, registrado sob o nº

18.855, a fls. 7 do Livro 2-E-2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Pitangui.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida
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autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem à implantação de

um parque industrial, o que possibilitará o desenvolvimento da região e a melhoria

das condições de vida de seus habitantes.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º dispõe que

essa autorização se tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

Município não houver  procedido ao registro do bem; e o art.  4º estabelece que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.250/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Glaycon Franco - Pompílio

Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.251/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 257/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Alfenas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/6/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do



239
____________________________________________________________________________

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.251/2012 de autorizar  o Poder Executivo a doar  ao

Município de Alfenas o imóvel constituído pela área de 1.587m², situado no Distrito de

Barranco Alto, naquele Município, registrado sob o nº 1.546, a fls. 199 do Livro 3-N,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alfenas.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao funcionamento

de um posto de saúde, com amplos benefícios àquela comunidade.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º dispõe que

essa autorização se tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

Município não houver  procedido ao registro do bem; e o art.  4º estabelece que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.251/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - Rosângela Reis - Pompílio

Canavez.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.782/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Gilberto  Abramo, o Projeto de Lei  nº  1.782/2011 altera

dispositivos da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem,

a  cobrança  e  o  pagamento  de  emolumentos  relativos  aos  atos  praticados  pelos

serviços notariais e de registro, recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a

compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras

providências.

Aprovado no 1º turno na forma original, prejudicados os Substitutivos nºs 1 e 2 e

rejeitadas as Emendas nºs 1 a 9, retorna o projeto a esta Comissão para receber

parecer no 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela modifica a Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a

fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento dos emolumentos relativos aos atos

praticados  pelos  serviços  notariais  e  de  registro,  o  recolhimento  da  Taxa  de

Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida

em lei federal e dá outras providências.

O projeto tem o objetivo de alterar o inciso I do art. 7º, que estabelece que estão

incluídos  entre  os  emolumentos  fixados  na  Lei  nº  15.424,  de  2004,  traslado,

anotações e comunicações determinadas por lei,  diligências, gestões essenciais à

realização do ato  notarial  ou de registro.  A nova redação do dispositivo exclui  as

comunicações e anotações e inclui o protocolo.

Pretende-se alterar ainda os arts. 34 e 37 com o objetivo de que sejam atualizados

os valores de ressarcimento pelos registros de nascimento, óbito e casamento e da

renda mínima das  serventias  deficitárias  e  para  que  seja  observada a  ordem  de

prioridade dos itens do art. 34, atendendo ao objetivo da Lei nº 15.424, de 2004, que

seria o de promover, primeiramente, a compensação da gratuidade ao Registro Civil

das Pessoas Naturais.

Afirma o autor que a alteração do art. 35 se justifica para esclarecer que seria uma
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faculdade  do  registrador  e  notário  efetuar  os  depósitos  mensais  ou  diários  aos

Recursos de Compensação - Recompe.

Por fim, altera-se o item 1 da Tabela 7.

Em 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer concluindo pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  proposição,  e  a  Comissão  de

Administração Pública opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Esta  Comissão  opinou  pela  aprovação  da  proposição  na  forma  do  substitutivo

apresentado pela Comissão de Administração Pública com as emendas nºs 1 a 6.

Em Plenário, foi apresentado o Substitutivo nº 2, em relação ao qual esta Comissão

exarou parecer,  opinando pela rejeição do referido substitutivo e da Emenda nº 4

desta  Comissão,  e  pela  aprovação  da proposição  na forma do Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Administração Pública com as Emendas nºs 1 a 3, 5 e

6,  apresentadas anteriormente por  esta Comissão,  e as Emendas nºs 7 a 9,  que

apresentou no mesmo parecer.

Aprovado no 1º turno na forma original, prejudicados os Substitutivos nºs 1 e 2 e

rejeitadas as Emendas nºs 1 a 9, retorna o projeto a esta Comissão.

Faz-se necessário aprimorar a lei vigente, inserindo-se nela diversos mecanismos,

os quais serão analisados a seguir, em tópicos.

Sugere-se por meio de substitutivo que, na redação do § 1º do art. 1º da Lei nº

15.424,  de  2004,  haja  a  previsão  de  cobrança  de  emolumentos  e  Taxa  de

Fiscalização Judiciária, acrescida do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza,

desde  que  seja  utilizado  emissor  de  cupom  fiscal.  Tal  previsão  otimizará  as

fiscalizações judiciária e tributária.

No que se refere às alterações ora propostas, por meio do substitutivo, aos arts. 8º,

§§ 1º a 4º, 27, II, III e parágrafo único, bem como 30, V, todos da Lei nº 15.424/2.004,

elas contribuirão não só para a otimização das fiscalizações judiciária  e tributária,

mas  também  para  o  aprimoramento  e  a  previsão  de  penalidades,  de  modo  a

desestimular atos que comprometam a segurança do serviço e a fiscalização.

É necessário também excluir as “comunicações” da redação do inciso I do art. 7º da

Lei nº 15.424, de 2004, porque, além de se tratar de atos gratuitos instituídos pela Lei
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Federal nº 6.015, de 1973, eles serão compensados na forma do art. 34 da Lei nº

15.424, de 2004, viabilizando-se ainda a cobrança pelos arquivamentos. Ademais,

sugere-se  inclusão,  no  item  10,  da  Tabela  8  (Atos  Comuns  a  Registradores  e

Notários),  que  prevê  “comunicações  em  geral,  por  meio  físico  ou  eletrônico,  em

decorrência  de  requerimento  do  interessado,  determinação  legal  ou  judicial,  não

compreendidas nas demais hipóteses previstas nesta lei ou nas tabelas, além das

despesas (por ato)”, o que é um indicativo de que não haverá renúncia de receita

tributária.

Faz-se necessário revogar o inciso III  do art. 7º da Lei nº 15.424, de 2004, que

prevê  como  incluída  nos  emolumentos  a  “utilização  de  sistema  de  computação,

microfilmagem,  disco  ótico  e  outros  meios  de  armazenamento  e  reprodução  de

dados”,  viabilizando-se assim a cobrança por tais atos como ora preconizado nos

itens 7 a 10 da Tabela 8 (Atos  Comuns a Registradores e Notários),  de modo a

adequar  a  lei  e  sua tabela  à realidade fática  e,  consequentemente,  obedecer  ao

comando interpretativo constante do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 15.424, de

2004 (este prevê que o valor fixado para os emolumentos deverá corresponder ao

efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados).

É recomendável a inclusão, no art. 10, § 3º, da Lei nº 15.424, de 2004, dos incisos

XIII a XV, bem como do § 6º, a fim de promover adequações na forma de cobrança

dos emolumentos, algumas em virtude de novas tecnologias adotadas para o registro

e arquivamento, outras em função de ajustes nos parâmetros para a definição do

valor  a ser  cobrado.  Há a necessidade,  ainda,  de  a legislação contemplar  regras

específicas quanto à forma de cálculo dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização

Judiciária  relativos  aos  atos  notariais  e  registrais  decorrentes  das  alterações

introduzidas no Código de Processo Civil - CPC - pela Lei Federal nº 11.441, de 2007,

tendo em consideração os atos notariais e registrais então existentes.

A redação do art. 10-A ora proposta objetiva homogeneizar, em relação à grande

maioria dos Estados da Federação (como, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro,

no  qual  vigora  a  Lei  nº  5.788/2010,  oriunda  do  Projeto  de  Lei  nº  3.098/2010),  a

sistemática de cobrança de registros efetuados nas matrículas de empreendimentos

imobiliários. A grande maioria dos Estados abre uma única matrícula, fazendo nela os
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registros e averbações necessários.

A ausência de regramento específico em nosso Estado possibilita que os cartórios

abram tantas matrículas quantas forem as unidades que compõem a incorporação.

Nesse  caso,  os  registros  e  as  averbações  e,  consequentemente,  suas  custas,

passam a ser multiplicados pelo número de matrículas abertas. Embora possa haver

a argumentação de que os cartórios que abrem múltiplas matrículas têm custas de

registro  e  averbação  diferentes  daqueles  que  abrem  uma  única,  a  falta  de

homogeneidade  no  procedimento  possibilita  a  ocorrência  de  práticas  que  podem

onerar  os  empreendimentos  realizados  no  Estado,  incentivando  o  êxodo  de

incorporações imobiliárias, inclusive aquelas destinadas ao Programa Minha Casa,

Minha Vida, para outras unidades da Federação.

Ademais, a redação ora proposta para o referido art. 10-A observa os ditames do

art. 237-A da Lei Federal nº 6.015, de 1973, com as alterações trazidas pelas Leis

Federais nºs 11.977, de 2009, e 12.424, de 2011.

É importante o acréscimo dos §§ 1º e 2º ao art. 15 da Lei nº 15.424, de 2004, pois o

Sistema Financeiro da Habitação é composto por vários órgãos, como, por exemplo,

bancos privados (Lei nº 4.380, de 1964) e estes atendem não somente à população

de baixa renda, de modo que há financiamentos imobiliários concedidos a taxas de

mercado.  Dessa feita,  a  redação proposta  objetiva  seja  observado o princípio  da

isonomia no caso concreto, na medida em que a redução da Taxa de Fiscalização

Judiciária a 50% (cinquenta por cento) de seu valor tem por foco as aquisições de

moradia adquiridas de forma subvencionada por programas governamentais. E este

não é o caso das aquisições realizadas mediante financiamento contratado a taxas de

mercado, ainda que no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.

Ressalte-se  também  que  é  necessária  a  previsão  de  isenções  e  reduções  de

custas, emolumentos e Taxa de Fiscalização Judiciária para os imóveis adquiridos ou

financiados pelo beneficiário do Promorar-Militar, bem como para os beneficiários do

Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV -, tal qual já havia na redação original

da Lei nº 15.424, de 2004. Todavia, é preciso adequar a referida legislação estadual à

disposições de lei federal e, mais ainda, reproduzir dispositivo de lei  federal na lei

estadual, como forma de trazer mais segurança jurídica aos usuários dos serviços
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registrais  e à população em geral.  Diferenciando-se em artigos de lei  distintos  os

referidos programas,  minimiza-se ou elimina-se grande celeuma existente  hoje no

que se refere a qual dispositivo legal deverá ser aplicado em relação aos descontos

do PMCMV.

Dessa feita, a redação do art. 15-A que ora se propõe prevê isenções e reduções

de custas, emolumentos e Taxa de Fiscalização Judiciária para os imóveis adquiridos

ou financiados pelo beneficiário do Promorar-Militar, com recursos do Fundo de Apoio

Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais - Fahmemg -, instituído pela Lei

nº 17.949, de 22/12/2008, com renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Também ficam preservadas as reduções dos emolumentos, das custas e da Taxa de

Fiscalização  Judiciária  de  90%,  quando  o  imóvel  residencial  for  destinado  a

beneficiário  com  renda  familiar  mensal  superior  a  três  e  inferior  ou  igual  a  seis

salários mínimos; e de 80%, quando o imóvel residencial for destinado a beneficiário

com renda familiar mensal superior a seis e inferior ou igual a dez salários mínimos.

No mesmo sentido, é feita a sugestão de inclusão do art. 15-B, a fim de prever

reduções de emolumentos, custas e Taxa de Fiscalização Judiciária para os imóveis

adquiridos ou financiados pelo beneficiário do Programa Minha Casa, Minha Vida, a

que se refere a Lei Federal nº 11.977, de 2009, com renda familiar mensal de até três

salários mínimos. A redução será de 75% para os imóveis residenciais adquiridos do

Fundo de Arrendamento Residencial - FAR - e do Fundo de Desenvolvimento Social -

FDC;  e  de  50%  para  os  imóveis  residenciais  dos  demais  empreendimentos  do

Programa Minha Casa, Minha Vida.

Há sugestão de inclusão, no parágrafo único do art. 17 da Lei nº 15.424, de 2004,

de  que  o  interessado  é  quem  arcará  com  as  despesas  com  emissão  de  boleto

bancário. Embora tal previsão possa gerar mais despesa ao usuário do serviço, é de

salientar que tal cobrança é possível, mormente quando existem outras opções de

realização de pagamento e que a utilização do boleto bancário objetiva trazer maior

comodidade ao interessado. Trata-se de mero reembolso de um valor cobrado pela

instituição  bancária,  isto  é,  não  há  um  acréscimo  patrimonial  aos  notários  e

registradores.

É recomendável a inclusão dos incisos VIII e IX ao art. 20, a fim de prever isenções
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na emissão de certidões requisitadas pelo Juízo Eleitoral e na emissão de certidões

pelo Registro Civil das Pessoas Naturais solicitadas por órgãos públicos federais ou

municipais, bem como por órgãos de outros Estados membros. Tal medida evitará as

inúmeras reclamações que já aportam sobre o tema junto à Corregedoria-Geral de

Justiça do Estado.

Sugere-se o acréscimo do inciso III ao art. 21 da Lei nº 15.424, de 2004, a fim de

incorporar à legislação posicionamento já firmado pelo Conselho Nacional de Justiça -

CNJ  -,  no  sentido  de  ser  gratuita  a  averbação  do  reconhecimento  voluntário  de

paternidade no Estado.

Há também sugestão de modificação do art. 33 da Lei nº 15.424, de 2004, relativa à

composição de comissão gestora.

Na redação  atual  do  art.  34  da  Lei  nº  15.424,  de  2004,  há  a  possibilidade  de

dedução dos custos operacionais até o limite de 10%. Pela redação ora proposta, a

dedução para custeio e administração será de 8%, ou seja, será um percentual fixo. A

mudança promoverá maior controle da gestão dos gastos pela serventia.

No art. 36 da Lei nº 15.424, de 2004, há critério para se considerar deficitária uma

serventia, qual seja de que sua receita bruta, somados os emolumentos recebidos,

inclusive os originários de atos de outros serviços notariais e registrais anexos, bem

como os valores recebidos a título de compensação por atos gratuitos, não ultrapasse

R$780,00 mensais. Sugere-se que sejam excluídos os emolumentos recebidos pela

serventia  de atos  de outros serviços notariais ou registrais,  bem como os valores

recebidos  a  título  de  compensação  por  atos  gratuitos,  para  fins  de  apuração  da

receita bruta de R$780,00 mensais. Tal medida ampliará a compensação pretendida

pela lei e terá ainda o efeito de estímulo à prática de atos notariais ou registrais por

parte das serventias.

No que se refere ao art. 37 da Lei nº 15.424, de 2004, propõe-se, pelo substitutivo

ora apresentado, uma maior especificação da destinação do superávit dos valores

destinados à compensação de atos gratuitos e à complementação da receita bruta

mínima mensal das serventias deficitárias. Essa especificação se dará por meio de

diferentes percentuais incidentes sobre o saldo superavitário.

A inclusão ora proposta do art. 49-B à Lei nº 15.424, de 2004, objetiva trazer maior
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transparência à atividade dos notários e registradores, o que é benéfico não só à

categoria  profissional,  mas  a  toda  a  população  e,  além  disso,  não  importa  em

imposição de ônus aos usuários.

Alteram-se ainda itens  das  tabelas  anexas  à Lei  nº  15.424,  de  2004,  a  fim  de

adequar  a  cobrança  dos  emolumentos  e  da  Taxa  de  Fiscalização  Judiciária  ao

previsto em lei federal, a exemplo do Código Civil - Lei Federal nº 10.406, de 2002 -,

da Lei Federal nº 6.015, de 1973 (e suas alterações), da Lei Federal nº 11.441, de

2007, e da Lei Federal nº 11.977, de 2009. Há também a revisão de alguns valores de

emolumentos,  atendendo-se às diferentes justificativas dos tabeliães e notários do

Estado. Exemplificadamente, cite-se a Tabela 1, item 1, alínea “i”, em que está sendo

sugerida a tributação no montante total de R$ 87,86 para inventário sem conteúdo

financeiro, o qual, comparativamente ao valor que o usuário despenderia para ajuizar

uma ação judicial, se mostra aquém deste e, portanto, razoável. Além disso, será uma

forma de se incentivar a realização na modalidade extrajudicial dos atos previstos na

citada Lei Federal nº 11.441, de 2007.

No que se refere à vigência das alterações propostas,  sugere-se a previsão de

observância do disposto nas alíneas “b” e "c" do inciso III do art. 150 da Constituição

da República, isto é, dos princípios da anterioridade de exercício e da anterioridade

nonagesimal.

Nesta  fase  regimental,  portanto,  revisamos  exaustivamente  todas  as  etapas  do

turno anterior e concluímos ser necessário promover alguns ajustes, o que fazemos

por meio do Substitutivo nº 1, redigido ao final desta peça opinativa.

As  medidas  ora  propostas  não  afetam  o  equilíbrio  financeiro-orçamentário,  não

geram novas despesas para o Estado nem ferem a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tais medidas afetam basicamente a relação entre as serventias e o público usuário, o

aprimoramento  dos  mecanismos  de  fiscalização  e  controle  e  a  facilidade  de

interpretação da lei.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.782/2011, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
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SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.782/2011

Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a

contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados

pelos  serviços  notariais  e  de  registro,  o  recolhimento  da  Taxa  de  Fiscalização

Judiciária  e  a  compensação  dos  atos  sujeitos  à  gratuidade  estabelecida  em  lei

federal, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os seguintes dispositivos da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

§ 1º - Os emolumentos e a respectiva Taxa de Fiscalização Judiciária fixados nas

tabelas constantes no Anexo desta lei serão pagos pelo interessado que solicitar o

ato, físico ou eletrônico, no seu requerimento ou na apresentação do título, acrescido

do  Imposto  Sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza,  desde  que  seja  utilizado

equipamento eletrônico de Emissão de Cupom Fiscal - ECF.

(...)

Art. 7º - (...)

I  -  traslado,  anotações  determinadas por  lei,  diligências  e  gestões  essenciais  à

realização do ato notarial ou de registro;

(...)

Art. 15-A - Não serão devidos os emolumentos, as custas e a Taxa de Fiscalização

Judiciária  referentes  a  escritura  pública,  a  registro  de  alienação  de  imóvel  e  das

correspondentes garantias reais e aos demais atos registrais e notariais relativos ao

primeiro  imóvel  residencial  adquirido  ou  financiado pelo  beneficiário  do  Promorar-

Militar,  com recursos do Fundo de Apoio Habitacional  aos Militares  do Estado de

Minas Gerais - Fahmemg -, instituído pela Lei nº 17.949, de 22 de dezembro de 2008,

com renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Parágrafo único - Os emolumentos, as custas e a Taxa de Fiscalização Judiciária de

que trata o “caput” serão reduzidos em:

I - 90% (noventa por cento), quando o imóvel residencial for destinado a beneficiário

com renda familiar mensal superior a três e inferior ou igual a seis salários mínimos;
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II - 80% (oitenta por cento), quando o imóvel residencial for destinado a beneficiário

com renda familiar mensal superior a seis e inferior ou igual a dez salários mínimos.

(...)

Ar. 17 - (...)

Parágrafo único - A despesa com boleta bancária ou com a publicação de edital

pela  imprensa  correrá  por  conta  do  interessado e  deverá  ser  providenciada  pelo

serviço notarial ou de registro competente.

(…)

Art. 27 - (…)

II - a recusa de exibição de documentos e de livros ou de prestação de informações

solicitadas pelo Fisco, relacionados com a Taxa de Fiscalização Judiciária.

(…)

Art.  33  -  A gestão  e  os  devidos  repasses  dos  recursos  serão  realizados  por

comissão  gestora  integrada  por  cinco  membros  efetivos  e  respectivos  suplentes,

assim distribuídos:

I  -  um representante  indicado pela  Associação dos Serventuários  de Justiça do

Estado de Minas Gerais - Serjus;

II  -  um representante indicado pela Associação dos Notários e Registradores do

Estado de Minas Gerias - Anoreg;

II - três representantes indicados pelo Sindicato dos Oficiais do Registro Civil das

Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais - Recivil.

(...)

§  4º  -  Não  havendo  a  indicação,  pelas  entidades,  de  todos  os  integrantes  da

comissão, esta poderá ser instalada com um mínimo de três componentes.

(…)

Art. 34 - A destinação dos recursos previstos neste capítulo atenderá à seguinte

ordem  de  prioridade,  após  a  dedução  de  8%  (oito  por  cento)  para  custeio  e

administração :

(...)

Art.  36  -  Considera-se  deficitária  a  serventia  cuja  receita  bruta,  somados  os

emolumentos recebidos, excluídos os originários de atos de outros serviços notariais
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ou registrais anexos, se for o caso, e os valores recebidos a título de compensação

por atos gratuitos, não ultrapassar R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) mensais.

Art. 37 - (...)

I - compensação gradativa dos atos gratuitos praticados em decorrência do disposto

na Lei Federal nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, que ainda não tenham sido

compensados, observando-se o percentual de 4% (quatro por cento) incidentes sobre

o  saldo  superavitário  apurado  em  razão  do  fechamento  do  mês  imediatamente

anterior e acumulado mensalmente até atingir o valor de um mês de compensação,

considerando  a  quantidade  de  atos  praticados  e  o  seu  valor  pago  no  mês  da

compensação para os atos atuais e equivalentes;

II - ampliação dos valores pagos a título de gratuidade do registro civil das pessoas

naturais até o limite de 50 (cinquenta) Ufemgs para os atos de nascimentos e óbitos e

do valor da tabela para os casamentos, observando-se o percentual de 38% (trinta e

oito  por  cento)  incidentes  sobre  o  saldo  superavitário  apurado  em  razão  do

fechamento do mês imediatamente anterior;

III  -  compensação dos atos gratuitos praticados por todas as especialidades em

decorrência de lei, observando-se o percentual de 5% (cinco por cento) incidentes

sobre o saldo superavitário apurado em razão do fechamento do mês imediatamente

anterior;

IV - ampliação do valor da receita bruta mínima mensal paga nos termos do inciso II

do art. 34, observando-se o percentual de 10% (dez por cento) incidentes sobre o

saldo superavitário apurado em razão do fechamento do mês imediatamente anterior;

V - ampliação dos valores pagos a título de compensação da gratuidade de todas

as especialidades, tendo como limite o valor mínimo dos emolumentos fixados nas

tabelas constantes do Anexo desta lei, observando-se o percentual de 18% (dezoito

por cento) incidentes sobre o saldo superavitário apurado em razão do fechamento do

mês imediatamente anterior;

VI  -  pagamento  pelo  envio  dos  mapas  e  relatórios  obrigatórios  feito  pelos

registradores  civis  de  pessoas  naturais  aos  diversos  órgãos  e  autarquias  da

administração até o limite, por cada mapa ou relatório, de 5 (cinco) Ufemgs, para o

envio das informações em meio impresso, ou de 10 (dez) Ufemgs, para o envio das
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informações  mediante  transmissão  de  dados  eletrônicos,  quando  atenderem  aos

requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil - e aos Padrões

de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, observando-se o percentual de 2% (dois

por cento) incidentes sobre o saldo superavitário apurado em razão do fechamento do

mês imediatamente anterior;

VII  -  pagamento das comunicações feitas pelos  registradores civis  das pessoas

naturais em razão do disposto no parágrafo único do art. 106 da Lei Federal nº 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, até o limite, por cada comunicação, de 3 (três) Ufemgs,

para as comunicações feitas em meio impresso, ou de 5 (cinco) Ufemgs, para as

comunicações feitas mediante transmissão de dados eletrônicos, quando atenderem

aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil  -  e aos

Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, observando-se o percentual de

2% (dois  por  cento)  incidentes sobre  o  saldo  superavitário  apurado em razão do

fechamento do mês imediatamente anterior;

VIII  -  aprimoramento  dos  serviços  notariais  e  de  registro,  observando-se  o

percentual de 20% (vinte por cento) incidentes sobre o saldo superavitário apurado

em razão do fechamento do mês imediatamente anterior;

IX - custeio de ações sociais realizadas pelo Sindicato dos Oficiais de Registro Civil

das Pessoas Naturais - Recivil -, em parceria com entidades congêneres ou com o

Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal, para a erradicação do sub-registro

no Estado, ou para a promoção da cidadania, mediante a obtenção da documentação

civil  básica,  observando-se o percentual  de  1,0% (um por  cento cinco por  cento)

incidente  sobre  o  saldo  superavitário  apurado  em  razão  do  fechamento  do  mês

imediatamente anterior.

Parágrafo único - Os eventuais saldos acumulados mensalmente em cada uma das

ações  superavitárias  previstas  nos  incisos  I  a  IX  poderão  ser  objeto  de

remanejamento, sendo destinados na ordem sequencial do art. 37.”.

Art. 2º - A Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescida dos

seguintes dispositivos:

“Art. 10 - (...)

§ 3º - (...)
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XIII  -  o  valor  total  dos  bens  móveis  e  semoventes  e  o  valor  de  cada  unidade

imobiliária transmitidos, excluída a meação, na lavratura de escritura de inventário e

partilha, independentemente do número de quinhões e herdeiros;

XIV - o valor correspondente ao que exceder a meação, na lavratura de escritura de

separação ou divórcio consensuais,  independentemente da  quantidade de bens e

direitos partilhados;

XV - o valor dos bens e direitos a serem transmitidos, quando se tratar de registro

do formal de partilha.

(...)

§ 6º - Os registros integrais de documentos de arquivos mortos, que já exauriram

todos os seus efeitos intrínsecos, dos relativos a operações de comércio eletrônico de

bens e ou serviços ao consumidor final, sem instrumento contratual, nem garantia, de

inteiro  teor  de  livros  empresariais  ou  fiscais,  bem como de  fotogramas  digitais  e

similares, poderão ser feitos nas serventias de registro de títulos e documentos, com

cobrança de emolumentos, independentemente de conteúdo financeiro, conforme o

disposto no item “5.c” da Tabela 5, constante no Anexo desta lei, vedada a cobrança

de quaisquer outros emolumentos.

§ 7º - No caso de unidade autônoma decorrente de instituição de condomínio a que

se refere o art. 1.332 do Código Civil cuja matrícula tenha sido aberta antes do habite-

se,  as  averbações  indicativas  dessa  circunstância  consideram-se  sem  conteúdo

financeiro.

(...)

Art. 10-A - Após o registro do parcelamento do solo ou da incorporação imobiliária,

até a emissão da carta de habite-se, as averbações e registros relativos à pessoa do

incorporador ou referentes a direitos reais de garantias, cessões ou demais negócios

jurídicos que envolvam o empreendimento serão realizados na matrícula de origem

do imóvel e em cada uma das matrículas das unidades autônomas eventualmente

abertas.

§ 1º - Para efeito de cobrança de custas, emolumentos e da Taxa de Fiscalização

Judiciária, as averbações e os registros relativos ao mesmo ato jurídico ou negócio

jurídico e realizados com base no caput serão considerados como ato de registro
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único, não importando a quantidade de unidades autônomas envolvidas ou de atos

intermediários existentes.

§  2º  -  Nos  registros  decorrentes  de  processo  de  parcelamento  do  solo  ou  de

incorporação  imobiliária,  o  registrador  deverá  observar  o  prazo  máximo  de  15

(quinze)  dias  para  o  fornecimento  do  número  do  registro  ao  interessado  ou  a

indicação das pendências a serem satisfeitas para sua efetivação.

§  3º  -  O  registro  de  instituição  de  condomínio  ou  da  especificação  do

empreendimento  constituirá  ato  único,  com  conteúdo  financeiro,  para  fins  de

cobrança de custas, emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária.

(...)

Art. 15 - (...)

§ 1º - O disposto no “caput” não se aplica aos atos relacionados com operações de

financiamento  imobiliário  contratadas  a  taxas  de  mercado,  assim  consideradas

aquelas  não inferiores  a 70% (setenta  por  cento)  do valor  da  taxa  referencial  do

Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC vigente na data de celebração do

contrato,  ainda  que  utilizem  recursos  captados  em  depósitos  de  poupança  pelas

entidades integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE.

§ 2º - A redução prevista no inciso II do “caput” somente é aplicável nas hipóteses

em que os emolumentos forem reduzidos em conformidade com o inciso I.

(...)

Art.  15-B  -  Os  emolumentos,  as  custas  e  a  Taxa  de  Fiscalização  Judiciária

referentes  a  escritura  pública,  a  registro  de  alienação  de  imóvel  e  das

correspondentes garantias reais e aos demais atos registrais e notariais relativos ao

primeiro  imóvel  residencial  adquirido  ou  financiado  pelo  beneficiário  do  Programa

Minha Casa, Minha Vida, a que se refere a Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de

2009, com renda familiar mensal de até três salários mínimos serão reduzidos em:

I  -  75% (setenta  e  cinco  por  cento)  para os  imóveis  residenciais  adquiridos do

Fundo de Arrendamento Residencial - FAR - e do Fundo de Desenvolvimento Social -

FDS;

lI  -  50%  (cinquenta  por  cento)  para  os  imóveis  residenciais  dos  demais

empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida.
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(...)

Art. 20 - (...)

VIII - as certidões requisitadas pelo Juízo Eleitoral.

IX - de certidões expedidas pelo Registro Civil das Pessoas Naturais solicitadas por

órgãos públicos  federais  ou municipais,  bem como por  órgãos de outros  Estados

membros.

(...)

Art. 21 - (...)

III - averbação do reconhecimento voluntário de paternidade.

(...)

Art. 27 - (…)

III - relativamente ao relatório previsto no parágrafo único do art. 26, sujeitam-se o

notário e o registrador às seguintes penalidades:

a) pela falta de entrega: R$2.000,00 (dois mil reais) por vez;

b) pela entrega fora do prazo: R$1.000,00 (mil reais) por vez;

c) pela entrega com dados incompletos ou incorretos: R$2.000,00 (dois mil reais)

por vez.

Parágrafo único - Caracterizam-se como utilização irregular do selo de fiscalização,

sujeitando o infrator à penalidade prevista no inciso I do “caput” deste artigo:

I  -  a  falta  de  registro  do  selo  de  fiscalização  em  livro  próprio  ou  em  sistema

informatizado na serventia;

II - a diferença verificada entre o estoque físico de selos de fiscalização existente na

serventia e a quantidade de selos resultante do confronto entre os selos recebidos,

utilizados e cancelados no período.

(...)

Art. 30 - (...)

V - não enviar as informações conforme previsto no art. 49-B desta Lei.

(…)

49-B - A Associação de Notários e Registradores de Minas Gerais - Anoreg-MG -

fica autorizada a criar banco de dados de consultas de atos praticados nas serventias

do  Estado,  cujas  informações  serão  enviadas  obrigatoriamente  pelos  notários  e
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registradores por meio eletrônico e sem ônus, custas ou emolumentos.”.

Art. 3º - O art. 8º da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar

acrescido dos seguintes §§ 2º, 3º e 4º, passando o parágrafo único a denominar-se §

1º:

“Art. 8º - (...)

§ 1º - (...)

§  2º  -  O notário  e o registrador  deverão manter  na serventia,  para  exibição ao

servidor  fiscal  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  e  à  Corregedoria-Geral  de

Justiça, quando solicitado, cópia do recibo de que trata o caput deste artigo.

§  3º  -  Para  efeitos  do  caput  deste  artigo  poderá  ser  exigida  a  utilização  de

equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - ou de nota fiscal, na forma em que

dispuser o regulamento.

§ 4º - A emissão do cupom fiscal, a que se refere o § 3º, se dará no momento de

conclusão do ato praticado pelo notário ou registrador.”.

Art. 4º - As tabelas do Anexo da Lei nº 15.424, de 2004, passam a vigorar na forma

do Anexo desta lei.

Parágrafo único - Aplica-se a atualização prevista no art. 50 da Lei nº 15.424, de

2004, aos valores constantes do Anexo desta Lei,  a partir  da primeira variação da

Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg -, que ocorrer após a publicação

desta lei.

Art. 5º - Fica revogado o inciso III do art. 7º da Lei nº 15.424, de 2004.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o disposto

nas alíneas “b” e "c" do inciso III do art. 150 da Constituição da República.

“ANEXO

(a que se refere o art. 4º desta lei)

ANEXO

(a que se refere o art. 6º da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004)

* - O Anexo contendo as Tabelas 1 a 8, a que se refere o art. 6º da Lei nº 15.424, de

30 de dezembro de 2004, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 5.7.2012.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2012.
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Zé Maia, Presidente e relator - Doutor Viana - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses

- Ivair Nogueira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.056 /2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n° 2.056/2011,  de  autoria  do  Deput ado  José  Henrique,  que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pocrane  os  imóveis  que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.056/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pocrane  os  imóveis  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pocrane os

seguintes imóveis,  registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Ipanema:

I – área de 1.200m² (um mil e duzentos metros quadrados), localizada no Córrego

do Jatay, no Distrito de Açaraí, naquele Município, registrada sob o n° 19.142, a fls.

175 do Livro 3-O;

II – área de 1.200m² (um mil e duzentos metros quadrados), localizada no Córrego

do Paraíso, naquele Município, registrada sob o n° 19.163, a fls. 179 do Livro 3-O;

III – área de 1.200m² (um mil e duzentos metros quadrados), localizada no Córrego

Santa Maria, naquele Município, registrada sob o n° 19.134, a fls. 173 do Livro 3-O;

IV – área de 1.200m² (um mil e duzentos metros quadrados), localizada no Córrego

Quati Bebeu, no Distrito de Açaraí, naquele Município, registrada sob o n° 19.144, a

fls. 175 do Livro 3-O;

V – área de 1.200m² (um mil e duzentos metros quadrados), localizada no Córrego

da Safira, no Distrito de Barra da Figueira, naquele Município, registrada sob o n°
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19.165, a fls. 180 do Livro 3-O;

VI – área de 1.200m² (um mil e duzentos metros quadrados), localizada no Córrego

da Ferrugem, no Distrito de Açaraí, naquele Município, registrada sob o n° 19.193, a

fls. 185 do Livro 3-O.

Parágrafo único – Os imóveis a que se refere o "caput" destinam-se a construções

da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e ao

funcionamento  das Escolas  Municipais  Córrego do Jatay,  Paraíso,  Córrego Santa

Maria, Cantinho do Céu, Safira, e de Ferrugem.

Art. 2° – Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de dez anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.169 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.169/2011, de autoria do Deput ado Paulo Lamac, que dispõe

sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Coimbra o trecho que especifica, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.169/2011

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Coimbra o trecho de rodovia que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica desafetado o bem público constituído  pelo trecho da Rodovia MGC-

356,  com  a  extensão  de  2km  (dois  quilômetros),  compreendido  entre  o

entroncamento da BR-120B, no trevo de acesso a Ervália,  e o Condomínio Maria
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Carolina.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coimbra o trecho

de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - O trecho a que se refere o “caput” deste artigo passa a integrar o

perímetro urbano do Município de Coimbra e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3° - O trecho de rodovia objeto da doação de q ue trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art.

2°.

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

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.196/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.196/2011, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Tomás de Aquino o imóvel

que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.196/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Tomás de Aquino o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Tomás de

Aquino imóvel com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), situado no local

denominado Fazenda Barro Alto, naquele Município, registrado sob o n° 5.069, a fls.

260 do Livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis de São Tomás de Aquino.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao desenvolvimento
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de programas municipais voltados ao agricultor familiar e ao fomento de viveiros e

hortas agrícolas.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de três anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.523 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.523/2011, de autoria do Deput ado Zé Maia, que dispõe sobre

a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Delfinópolis o trecho que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.523/2011

Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Delfinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica desafetado o trecho da Rodovia LMG-8 56, com extensão de 3.550m

(três mil quinhentos e cinquenta metros), compreendido entre o Km 28,300, no trevo

de acesso ao município de Cássia, e a Av. Antenor Pereira de Moraes, no Km 31,850.

Art. 2° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Delfinópolis a

área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único – A área a que se refere o “caput” deste artigo passa a integrar o

perímetro  urbano  do  Município  de  Delfinópolis  e  destina-se  à  instalação  de  via

urbana.
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Art. 3° – O trecho de rodovia objeto da doação de q ue trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único

do art. 2°.

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

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.987/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.987/2012, de autoria do Deput ado Tiago Ulisses, que declara

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

Feridas, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.987/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Hotfe  –  Humanização  e  Otimização  do

Tratamento de Feridas, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Hotfe – Humanização e

Otimização do Tratamento de Feridas, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.075 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.075/2012, de autoria do Deput ado  Zé Maia, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  Antialcoólica  de  União  de  Minas,  com  sede  no
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Município de União de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.075/2012

Declara de utilidade pública a Associação Antialcoólica de União de Minas, com

sede no Município de União de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Antialcoólica de União de

Minas, com sede no Município de União de Minas.

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

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2012

ATAS

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/7/2012

Presidência dos Deputados José Henrique, Dalmo Ribeiro Silva e Doutor Viana

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

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

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.314 a 3.317/2012 - Requerimentos nºs 3.391 a

3.412/2012  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Administração

Pública, de Esporte, da Pessoa com Deficiência, de Segurança Pública e de Direitos

Humanos  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes,

Almir Paraca, Elismar Prado, Glaycon Franco e Duarte Bechir - 2ª Parte (Ordem do

Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições -  Comunicação da Presidência  -  Leitura de

Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.056, 2.169, 2.196 e 2.523/2011; aprovação - 2ª Fase: Discussão

e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do  Deputado  Lafayette  de  Andrada;

aprovação - Inexistência de quórum para votação - Discussão, em 1º turno, do Projeto

de  Lei  nº  3.099/2012;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  apresentação  das

Emendas  nºs  1  a  11;  não  recebimento  de  emenda  do  Deputado  Carlin  Moura;

encerramento  da  discussão;  encaminhamento  das  emendas  com  o  projeto  à

Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.128/2012;  apresentação  do  Substitutivo  nº  1;  encerramento  da  discussão;

encaminhamento do substitutivo com o projeto à Comissão de Administração Pública

-  Discussão,  em  2º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  8/2011;

encerramento da discussão -  Discussão,  em 1º turno,  da  Proposta de Emenda à

Constituição nº 32/2012; encerramento da discussão - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique -  Inácio  Franco -  Jayro  Lessa -  Almir  Paraca -  André  Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Bruno
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Siqueira - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte

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

Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João

Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado -

Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Lamac -

Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h9min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Marques  Abreu,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Antonio Joaquim, Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de

Contas do Brasil, encaminhando um exemplar do plano estratégico dessa Associação

para o período 2012-2017. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Poços de Caldas,

prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos

encaminhado por meio do Ofício nº 249/2012/SGM.

Do  Sr.  Domingos  Sálvio  Teixeira,  Diretor  da  Logiguarda  Guarda  de  Veículos  e

Equipamentos Ltda., prestando informações relativas ao requerimento da Comissão
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de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº 986/2012/SGM.

Do FNDE (129),  informando a liberação dos recursos financeiros que menciona,

destinados  a  garantir  a  execução  de  programas  desse Fundo.  (-  À  Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Gaspar Bissolotti Neto, Presidente da Federação Nacional dos Servidores

dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito Federal, informando que o

conselho  de  representantes  dessa  Federação  aprovou  uma  moção  de  apoio  ao

Decreto nº 7.724, de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 2011, desde que se

evite a individualização, por constituir-se em ato abusivo que invade a privacidade

alheia. (- À Comissão de Administração Pública.)

Da  Sra.  Graça  Ferraz,  Secretária  da  União  dos  Legisladores  e  Legislativos

Estaduais, informando que o Deputado Jamyl Asfury representará o Deputado Joares

Ponticelli  na mesa de instalação do Fórum Legislativo de Segurança Pública. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Do  Cel.  PM  Hebert  Fernandes  Souto  Silva,  Corregedor  da  PMMG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.969/2011 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Leonardo Duque Barbabela, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro

de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.444/2012,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Da  Sra.  Lídia  Maria  de  Carvalho  Otoni  Vasconcelos,  Secretária  Municipal  de

Governo  de  Belo  Horizonte  (interina),  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 2.769/2012, da Comissão de Seguranç a Pública.

Da Sra. Magda L. G. Moreira, da Secretaria da 14ª Promotoria de Justiça de Defesa

do Consumidor, prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.244/2011, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Marcos  Coelho  de  Carvalho,  Prefeito  Municipal  de  Araguari,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.127/2012 , da Comissão de Cultura.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (14),  prestando
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informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.106/2 011,  da  Comissão  de

Participação  Popular;  2.242/2011,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  2.463  e

2.465/2012, da Comissão de Transporte; 2.225 e 2.228/2011, 2.816, 2.817, 2.950 e

2.983/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública;  2.940/2012,  da  Comissão  da

Pessoa com Deficiência; 2.330/2012, do Deputado Carlin Moura; 2.485 e 2.941/2012,

do Deputado Marques Abreu.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 2.130/2011, da Comissã o Especial da Dívida Pública. (-

Anexe-se ao Requerimento n° 2.130/2011.)

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.930/2011 , da Comissão de Segurança

Pública.

Do Sr. Ronaldo Marcelino Fonseca, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento

Municipal  de  Vespasiano,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

3.019/2012, da Comissão de Educação.

Da Sra. Salete Valesan Camba, Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos

Direitos Humanos, prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.280/2011,

da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Sandra  Araújo,  Secretária  Executiva  do  Governador  do  Estado,

agradecendo em nome deste o convite para a solenidade de instalação do Fórum

Legislativo de Segurança Pública. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra.  Santuza Abras,  Reitora  em  exercício  da  Uemg,  prestando informações

relativas ao Requerimento n° 2.145/2011, da Comissã o de Participação Popular.

Da Sra. Sônia Maria de Sousa Pinto, Chefe de Gabinete (substituta) do Ministério

da  Cultura,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de

Participação Popular encaminhado por meio do Ofício nº 1.442/2012/SGM.

CARTÃO

Da Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral, agradecendo voto

de congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva pela passagem do Dia do Defensor Público.

2ª Fase (Grande Expediente)
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Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.314/2012

Declara  de utilidade pública  a  Associação Comunitária  do Bairro  dos Trezentos  -

Ascobatre -, com sede no Município de Machado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro dos

Trezentos - Ascobatre -, com sede no Município de Machado.

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

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A Associação Comunitária do Bairro dos Trezentos foi criada em agosto

de 2005 e foi regu1arizada em 13/3/2006, a partir  do interesse social,  econômico e

educacional da comunidade da cidade de Machado.

A Associação tem por finalidades: promover o desenvolvimento socioeconômico de

seus  associados  através  de  obras  e  ações,  com recursos  próprios  ou  obtidos  por

doações  e  empréstimos;  representar  a  comunidade  junto  aos  órgãos  públicos  e

privados no atendimento de suas reivindicações; proporcionar aos associados e a seus

dependentes atividades econômicas,  sociais,  produtivas,  tecnológicas,  educacionais,

ecológicas e culturais.

São também princípios da Associação:  buscar  alternativas  que possam contribuir

para  o  fomento  e  a  racionalização  das  explorações  agropecuárias  e  de  bem-estar

social;  proporcionar  a  melhoria  do  convívio  entre  os  associados  e  conscientizar  a

comunidade de suas potencialidades, auxiliando-a a responder aos seus anseios. Além

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

na  Lei  nº  12.972,  de  27/7/98,  razão  pela  qual  solicitamos  a  aprovação  desta

proposição.

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

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



266
____________________________________________________________________________

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.315/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Cachoeira de

Minas - Acicam -, com sede no Município de Cachoeira de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de

Cachoeira de Minas - Acicam -, com sede no Município de Cachoeira de Minas.

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

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Comercial e Industrial de Cachoeira de Minas - Acicam -,

com sede no Município de Cachoeira de Minas, é uma entidade civil de direito privado

com prazo indeterminado, que tem por finalidades defender os interesses das classes

que  congrega  constituindo-se  seu  legítimo  órgão  de  representação  coletiva  e

individual;  defender  o  espírito  associativo  a  harmonia  e  a  solidariedade  entre

comerciantes, industriais e todos os que componham seu quadro social; empenhar-se

pelo  aprimoramento  ético  dos  associados  no  desempenho  de  suas  atividades

profissionais e estimular ou patrocinar a realização de exposições e promoções de

produtos comerciais, industriais ou realizá-las diretamente, de forma exclusiva ou em

parceria com outra entidade, de direito público ou privado, a fim de incrementar a

produtividade do comércio e da indústria.

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade  não

remuneradas pelo exercício de suas funções. A entidade tampouco distribui lucros,

vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores sob nenhuma

forma,  destinando  a  totalidade  das  rendas  apuradas  ao  cumprimento  de  suas

finalidades.

Por  sua importância e por  atender  aos requisitos  previstos  na Lei  nº  l2.972,  de

1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de

nossos nobres pares para aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.316/2012

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Pedra do Anta o trecho que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG - 120, compreendido entre o Km

18 e o Km 19.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pedra do Anta a

área de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - A área a que se refere o "caput" deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Pedra do Anta e se destinará à instalação de via urbana.

Art. 3° - O trecho de rodovia objeto da doação de q ue trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único

do art. 2°.

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2012.

Zé Maia

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

que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Pedra do Anta o trecho que especifica.

Com efeito, trata-se de bem público de uso comum do povo, de propriedade do

Estado,  gerenciado  pelo  DER-MG,  constituído  pelo  trecho  da  Rodovia  MG-120

compreendido entre o Km 18 e o Km 19.

A importância dessa doação se deve ao fato de que o trecho já integra o perímetro

urbano municipal, possuindo todas as características necessárias para a instalação

de  via  urbana.  Assim,  torna-se  de  suma  importância  que  Pedra  do  Anta  possa

assumir definitivamente a responsabilidade pela manutenção e conservação da via

pública, para favorecer a autonomia do Município e, sobretudo, atender aos anseios

da população.

Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  dos  nobres  pares  à

aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.317/2012

Define as diretrizes da Educação para o Trânsito no âmbito das redes de ensino

pública e privada do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os estabelecimentos de ensino da educação básica (educação infantil,

ensino fundamental e ensino médio), das redes de ensino público e privada ficam

obrigados  a  incluírem  o  tema “trânsito”  como eixo  temático  integrador  ao  projeto

político-pedagógico de cada unidade escolar.

§ 1º - O desenvolvimento do tema “trânsito” deve expressar a sintonia do processo

educativo com a vida e as peculiaridades do contexto regional  em que se insere,

sendo abordado de forma interdisciplinar.

§  2º  -  O  aprofundamento  e  a  exploração  do tema “trânsito”  como uma prática

educativa cotidiana não significa a inclusão de matérias ou disciplinas específicas,

mas permearão, dentro de um tratamento transversal, todo o currículo, nos diferentes

níveis e modalidades de ensino, ajustando-se, por isso, à idade do estudante e ao

nível de aprendizagem.

Art.  2º  -  As  atividades  e  outras  ações  desenvolvidas  conforme  as  estratégias

adotadas  no  projeto  político-pedagógico  de  cada  estabelecimento  de  ensino

compreenderão orientações enfocadas na promoção da cidadania,  na garantia  do

direito de ir, vir e estar em segurança em espaços e vias públicas, na legitimação de

valores éticos e na preservação da vida, objetivando:

I - compreender o trânsito como espaço de comunicação e convivência social;

II - reconhecer a importância do ato individual no trânsito; e

III - questionar e promover mudanças cabíveis na realidade do trânsito.

Art. 3º - Os órgãos e entidades do sistema estadual de trânsito, sob a coordenação

do órgão executivo estadual e em parceria com a Secretaria de Estado de Educação,

desenvolverão  cursos  de  capacitação  para  os  profissionais  da  educação,  nas

modalidades  de  ensino  presencial  ou  a  distância,  visando  a  inclusão  do  tema

“trânsito”, de forma interdisciplinar, no projeto político-pedagógico das escolas.
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Art. 4º - Às Secretarias de Educação, estadual e municipais caberão:

I - assegurar condições de capacitação dos profissionais do quadro de pessoal do

magistério;

II - garantir a veiculação de informações e/ou materiais didáticos que subsidiem o

desenvolvimento  dessa  proposta  curricular  e  que  atendam  às  exigências  da

sociedade; e

III  -  acompanhar  e  avaliar  os  resultados  dos  projetos  político-pedagógicos

desenvolvidos.

Parágrafo único - Será obrigatória, para os professores da rede pública de ensino

em estágio probatório, a capacitação em educação no trânsito.

Art. 5º - Faculta-se às escolas do ensino médio a implantação da formação teórico-

técnica do processo de habilitação de condutores como atividade extracurricular, em

observância  ao  disposto  na  Resolução  nº  265,  de  14  de  dezembro  de  2007,  do

Conselho Nacional de Trânsito.

Art. 6º - Com fundamento no disposto no art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro,

para a execução das ações relativas a implantação e implementação da educação

para o trânsito no Estado será utilizado no mínimo 1,5% (um vírgula cinco por cento)

dos  recursos  da  arrecadação  estadual  provenientes  das  multas  de  trânsito  de

competência do Estado, inclusive por delegação.

Parágrafo único - Os Municípios que instituíram órgãos e/ou entidades executivas

de trânsito, que arrecadam suas multas, internalizarão, mediante termo de adesão, o

mesmo percentual citado no “caput”, no fundo de que trata o art. 7º desta lei.

Art. 7º - Objetivando assegurar a internalização dos recursos de que trata o artigo

anterior e seu parágrafo único, fica autorizado o Poder Executivo a instituir, mediante

regulamento, o Fundo de Educação para o Trânsito do Estado de Minas Gerais, o

qual albergará as seguintes despesas:

I  -  treinamento  de  professores  das  redes  pública  e  privada  de  ensino,  com

fornecimento de materiais e equipamentos instrucionais;

II  -  aquisição,  produção  e/ou  distribuição  de  materiais  didáticos  e  escolares

adequados, a serem utilizados na rede pública de ensino.

Parágrafo único - A gestão do Fundo citado no “caput” fica sob a coordenação do
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órgão executivo de trânsito estadual e da Secretaria de Estado de Educação.

Art.  8º -  Esta lei  entra em vigor na data da sua publicação, fazendo valer seus

efeitos orçamentários e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

Sala das Reuniões, 4 de julho de 2012.

Bosco

Justificação:  Como  tema  emergente  em  nossa  sociedade  se  situa  o  trânsito,

constituindo questão de sobrevivência humana que urge intervenção governamental

rápida, efetiva e eficaz.

Na nossa mídia escrita, falada, televisionada, afloram números assustadores que

traduzem,  em  sua  quase  totalidade,  a  inobservância  ao  cumprimento  às  leis  de

trânsito, apresentando-se como obstáculo para a concretização da plena cidadania.

E a melhor maneira de reverter esse quadro, em que 90% dos acidentes de trânsito

se  relacionam  ao  fator  comportamento  humano,  será  desenvolvendo  uma

mentalidade de prevenção, enfocada na criança e no jovem adolescente, por meio de

uma prática educativa cotidiana, para que sejam capazes de usufruir seus direitos e

assumir com responsabilidade seus deveres.

Assim,  se  o  conceito  de  trânsito  abarca  um  trabalho  de  formação  de

comportamentos,  cuja  essência  passa  pelo  desenvolvimento  de  princípios  e

conhecimentos adquiridos a todo momento, de acordo com a realidade vivenciada,

com o grau de escolaridade, necessário se faz que o tema “trânsito” integre de forma

permanente,  sistemática  e  gradativa  a  educação  formal,  por  meio  do  projeto

pedagógico da escola.

Isso somente será possível através da educação para o trânsito, que representa

muito  mais  que  uma  mera  aprendizagem  de  normas  e  sinalização,  mas  uma

aprendizagem de hábitos e comportamentos capazes de modificar atitudes diante da

complexidade do trânsito.

Não  se  formam  comportamentos  exclusivamente  com  atividades  esparsas  e

esporádicas  -  palestras,  visitas  a  cidades  mirins,  campanhas  educativas  -  que,

embora  constituindo  complementos  pedagógicos  importantes  num  programa  de

educação de trânsito,  não formam o  comportamento  da criança para  vivência  no

trânsito.
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Um  projeto  político-pedagógico  deve  incorporar,  necessariamente,  os  dilemas

sociais de uma dada organização social no planejamento de ações educativas. Dessa

forma, é possível superar a noção de aprendizagem como mero reflexo condicionado,

para uma compreensão do significado da formação humana, vinculada às condições

concretas de vida dos educandos.

Qualquer ação educativa de trânsito que tenha como objetivo ensinar valores deve

ser  permanente.  E  para  isso,  as  ações  devem  ser  planejadas,  programadas,

pensadas e desenvolvidas no decorrer de todo o ano, envolvendo toda a comunidade

escolar.

Com essa visão,  pode-se  até  avocar  para  as  ações  a  serem implementadas  o

objetivo  da  interdisciplinaridade,  qual  seja,  “o  de  promover  a  superação da visão

restrita do mundo e a compreensão da complexidade da realidade, ao mesmo tempo

resgatando a centralidade do homem na realidade e na produção do conhecimento,

de modo a permitir  ao mesmo tempo uma melhor compreensão da realidade e do

homem  como  o  ser  determinante  e  determinado”.  (LÜCK,  Heloísa.  Pedagogia

interdisciplinar: fundamentos teórico-metodológicos. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994).

Nesse sentido faz-se necessário que o tema “trânsito” integre de forma obrigatória o

projeto pedagógico de todas as escolas da rede pública de Minas Gerais, envolvendo

o conjunto dos professores de cada educandário, visando a integração de todas as

áreas do conhecimento, superando a fragmentação do ensino, a fim de que o aluno

seja capaz de desenvolver capacidades que lhe permitam intervir na realidade para

transformá-la.

Sem  essa  obrigatoriedade,  o  ensino  do  trânsito,  não  eleito  nos  Parâmetros

Curriculares  Nacionais  como  tema  transversal,  fica  a  critério  de  cada  escola,

contemplado de maneira casual por um número reduzido de professores no universo

escolar,  cujo  ensinamento  não  permite  realmente  fomentar  comportamentos,

desenvolver atitudes e potencializar valores.

O trânsito seguro é um direito de todos, sejam aqueles vivendo em grandes centros

urbanos ou em pequenas comunidades rurais,  e como tal tem que ser fomentado

para atingir a todos os estabelecimentos de ensino, de modo a preparar as nossas

crianças  para  agirem  corretamente  no  trânsito  e,  consequentemente,  enfrentarem
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com melhores condições o futuro que as aguarda.

A  obrigatoriedade  da  inclusão  desse  tema  no  projeto  político-pedagógico  das

escolas mineiras, com todos os professores falando a mesma linguagem, vai criar,

sem  dúvida,  um  futuro  diferente  no  trânsito,  marcado  por  um  comportamento

civilizado,  pelo  reconhecimento  do  valor  da  vida,  pelo  respeito  ao  próximo,  pela

solidariedade, resgatando o nome de Minas Gerais com sua exclusão do ranking dos

acidentes de trânsito no País.

Acrescenta-se ao exposto que esta proposta vem ao encontro do tema oficial do

corrente ano da campanha da fraternidade, pois trânsito é questão de saúde pública.

A prevenção de mortes e sequelas provocadas pelos acidentes nas vias urbanas e

rurais brasileiras passou a fazer parte, também, das preocupações das autoridades

de saúde, que vêm buscando formas de contribuir para a redução da violência no

trânsito.

Ademais,  recente  resolução  do  Conselho  Nacional  de  Educação  que  define  as

diretrizes curriculares do ensino médio torna obrigatório  o ensino da educação no

trânsito, nesse nível de ensino, como disposto no art. 10:

“Art. 1º - A presente Resolução define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o

Ensino  Médio,  a  serem  observadas  na  organização  curricular  pelos  sistemas  de

ensino e suas unidades escolares.

(...)

Art. 10 - Em decorrência de legislação específica, são obrigatórios:

(...)

II - Com tratamento transversal e integradamente, permeando todo o currículo, no

âmbito dos demais componentes curriculares:

(...)

d)  educação  para  o trânsito  (Lei  nº  9.503/97,  que institui  o  Código  de  Trânsito

Brasileiro);”.

Pela relevância da proposição, solicitamos aos nobres pares a sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.013/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS

Nº 3.391/2012, do Deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a equipe Uai!rrior, da Universidade Federal de Itajubá, por

vitórias obtidas no Winter Challenge, 8ª Edição, maior evento de robótica da América

Latina, e pelos dois títulos mundiais conquistados na RoboGames - 2012, realizados

nos Estados Unidos. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.392/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com o  Sr.  Moacyr  Lobato  de  Campos  Filho  por  sua posse como

Desembargador do Tribunal de Justiça. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.393/2012, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sebrae-MG pelo transcurso dos 40 anos dessa entidade. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº  3.394/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte,

por ter recebido no Congresso Nacional prêmio de destaque nacional do programa

Prefeito  Amigo da Criança, uma iniciativa da  Fundação Abrinq.  (-  À Comissão do

Trabalho.)

Nº 3.395/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para

que seja reativada a Delegacia Especializada de Repressão ao Tóxico da Polícia Civil

no  Município  de  Montes  Claros  e  para  que  seja  analisada  a  possibilidade  de

implantação do Centro de Acolhimento ao Adolescente em Uso de Drogas e à sua

Família, na forma do projeto encaminhado a essa Secretaria pelo Conselho Municipal

de Política sobre Drogas e pelo Conselho Maçônico de Segurança Pública de Montes

Claros. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.396/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a

inclusão, em caráter prioritário, do Município de Montes Claros no Programa Aliança

pela Vida. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  3.397/2012,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Turismo  pedido  de  informações  sobre  o  andamento  das  emendas
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parlamentares contempladas no orçamento do Estado direcionadas aos programas e

ações relativos à estratégia de regionalização do turismo - Circuitos Turísticos.

Nº  3.398/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Cemig  e  à  Cemig  S  pedido  de  informações  sobre  a  motivação  da  demissão  de

funcionários  da  Cemig  Serviços  ocorrida  nos  últimos  meses,  especialmente  dos

funcionários que menciona. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 3.399/2012,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério Público, ao Tribunal de Justiça e à Defensoria Pública do Estado pedido de

providências para que seja incluída matéria referente ao Estatuto da Criança e do

Adolescente nos cursos preparatórios de suas respectivas carreiras.

Nº  3.400/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria do Desenvolvimento Social pedido de providências para a realização de

diagnóstico sobre o trabalho infantil no Estado.

Nº  3.401/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  e  à  Secretaria  Extraordinária  da  Copa  do

Mundo  pedido  de  providências  para  a  definição  de  uma  agenda  de  ações  de

prevenção  do  trabalho  infantil  e  de  combate  à  exploração  sexual  de  crianças  e

adolescentes, tendo em vista a realização da Copa das Confederações, em 2013, e

da Copa do Mundo, em 2014, com a ampliação dos investimentos para a efetivação

dessa agenda.

Nº  3.402/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Universidade  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  seja

incluída  em  sua  grade  curricular  matéria  referente  ao  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente.

Nº 3.403/2012, da Comissão do Trabalho,  em que solicita seja encaminhado às

Corregedorias do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da Defensoria Pública e

ao Conselho Nacional de Justiça pedido de providências para coibir a expedição de

autorização judicial para o trabalho de adolescentes menores de 16 anos de idade -

exceto na condição de aprendiz,  para adolescentes de 14 a 16 anos -,  conforme

previsto na Lei Federal nº 10.097, de 2000.

Nº  3.404/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a ampliação dos

investimentos para a melhoria da estrutura e das condições de trabalho do Conselho

Estadual de Assistência Social e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente.

Nº  3.405/2012,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja

enviado a esta Casa projeto de lei de planos de cargos e salários para os servidores

da Emater-MG.

Nº  3.406/2012,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Emater-MG  pedido  de  providências  para  o  fortalecimento  e  a

ampliação dos projetos voltados para a juventude rural no âmbito do Programa Minas

sem Fome, em especial o Projeto Transformar.

Nº  3.407/2012,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional do Incra pedido de providências para a

realização de vistoria no Projeto de Assentamento Lagoa Dourada, com o objetivo de

viabilizar a liberação dos recursos do Banco do Brasil para a construção de casas.

Nº  3.408/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  ao  Senador  Vital  do  Rego  e  ao  Deputado  Federal  Odair  Cunha,

respectivamente  Presidente  e  relator  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  do

Congresso Nacional instaurada para apuração de práticas criminosas desvendadas

pelas operações Vegas e Monte Carlo, da Polícia Federal, cópia do relatório da visita

da Comissão de Direitos Humanos à Delegacia da Polícia Federal de Juiz de Fora

realizada em 15/6/2012, transcrição do depoimento de A.J.M., acompanhada de mídia

com registro em áudio, e pedido de providências para a apuração dos fatos.

Nº  3.409/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria-Geral do Ministério Público pedido de providências para

apurar  os  fatos  constantes  no  trecho  das  notas  taquigráficas  da  18ª  Reunião

Ordinária  dessa  Comissão  em  que  o  Sr.  Jésus  Santa  Ana  da  Rocha  apresenta

denúncia contra a conduta funcional da Promotora de Justiça da Comarca de Sabará

durante a tramitação do processo criminal movido contra o denunciante perante o

Tribunal do Júri dessa Comarca.
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Nº  3.410/2012,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  encaminhado

pedido  de  providências  à  Faculdade  de  Direito  da  UFMG  para  que  disponibilize

informações sobre a história e a reestruturação do curso de Ciências do Estado na

página da internet da referida Faculdade.

Nº 3.411/2012,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação pedido  de  providências  para  disponibilizar  recursos  para

melhoria da iluminação do prédio onde funciona a Escola Estadual Leônidas Marques

Afonso, situada no Município de Jaboticatubas.

Nº  3.412/2012,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  apoio  à  Diretoria  da  Faculdade  de  Direito  da  UFMG  pela

consolidação  e  pelo  fortalecimento  do  curso  de  Ciências  do  Estado  da  referida

Faculdade.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública, de Esporte, da Pessoa com Deficiência, de Segurança Pública

e de Direitos Humanos.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Arantes.

O  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  -  Sr.  Presidente,  nobres  colegas,

telespectadores da TV Assembleia, boa tarde. Venho exaltar, no Ano Internacional do

Cooperativismo,  a  importância  desse setor  para  o  Brasil  e  para  o mundo.  Só no

Brasil, o cooperativismo gera mais de 290 mil empregos diretos, com 9 milhões de

cooperados em cooperativas de vários segmentos, em vários setores: agropecuário,

de crédito, de transporte, de saúde, de educação e de segurança. É um conjunto de

ações muito abrangente. Para terem ideia, o cooperativismo movimenta, só no Brasil,

mais  de  R$100.000.000.000,00,  sendo R$6.000.000.000,00 vindos diretamente do

campo. Para conhecer a importância do cooperativismo, só participando diretamente

de uma cooperativa, como participo.

Sou  conselheiro  de  uma  grande  cooperativa  de  café,  a  Cooparaíso,  e  quero

engrandecer muito o trabalho desses cooperados e da diretoria, cujo Presidente é

Carlos Melles, atualmente Secretário de Estado. A Cooxupé, a maior cooperativa de
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café do mundo, fica também na minha região, tem como Presidente Carlos Paulino e

Vice-Presidente  Carlos  Augusto,  uma  diretoria  competente.  E  tantas  e  tantas

cooperativas.

Quero exaltar a nossa Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais -

Ocemg -,  com seu grande Presidente,  Dr.  Ronaldo Scucato,  que faz um trabalho

sério,  competente,  desenvolve  a  Ocemg  cada  dia  mais,  faz  a  promoção  do

cooperativismo  através  da  geração  do  desenvolvimento  e  do  emprego.  E  a

Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB -, cujo Presidente é Márcio Lopes

de Freitas e o Diretor Maurício Landi, grandes amigos nossos. Destaco a importância

do cooperativismo no Brasil.

Gostaria de falar também da felicidade de ver o Estado preocupado com nossas

rodovias. Na semana passada, o Secretário de Obras Carlos Melles esteve em nossa

região e anunciou obras importantes: 110 milhões farão a manutenção de mais de

500km de rodovias de nossa região. É a continuação do ProMG, programa idealizado

pelo ex-Governador Aécio Neves e pelo Vice-Governador Anastasia, à época, tendo o

Dr.  José  Elcio  Monteze,  esse  competente  Diretor  do  DER,  recuperado  todas  as

rodovias do nosso Estado, principalmente as da minha região, onde passo e percorro

várias vezes, semanalmente, centenas ou milhares de quilômetros por mês. Vemos o

passado, o presente, e o futuro será melhor ainda porque muita coisa boa aconteceu

em recuperação de rodovias. A estratégia que usam, a metodologia que usam pela

qual  a empresa vai  lá,  faz a recuperação e  vai  embora,  não existe mais.  Hoje  a

metodologia é a seguinte: a empresa vai lá, faz a recuperação e tem obrigação de

continuar por quatro anos mantendo aquela rodovia. Isso facilita porque ela faz um

trabalho melhor, se deixar que os buracos apareçam será multada.

Tivemos  a  felicidade  de  o  Governador  autorizar,  junto  com  o  nosso  Secretário

Carlos  Melles,  que esteve  em  Guaxupé,  na  associação microrregional,  na  Amog,

junto com Prefeitos e lideranças e em Guaranésia, onde anunciou a construção de

dois  trevos:  o  da  Destilaria  Alvorada,  um  trevo  perigosíssimo  na  cidade  de

Guaranésia, anunciando também a iluminação desse trevo; e também a construção

de um belo trevo na cidade de Guaxupé, que chamamos de Trevo da Vime, um trevo

assassino. A quantidade de acidentes e o que morre de gente nesse lugar é uma
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loucura. Graças a nosso Secretário Carlos Melles, preocupado, junto com as nossas

lideranças  de  Guaxupé,  as  lideranças  políticas  da  Amog  e  da  região,  podemos

anunciar mais uma grande conquista: a construção desse Trevo da Vime. Se Deus

quiser,  muitas  famílias  não  passarão  pelos  sofrimentos  que  têm  passado  com  o

excesso de acidentes e tantas e tantas mortes! Graças a Deus, podemos dizer que

muita coisa boa tem acontecido em nossa região e outras ainda acontecerão!

Hoje tive a felicidade de estar com o Secretário Carlos Melles, o Dr.  José Elcio

Monteze, Diretor do DER; o Dr. Álvaro, do DNIT; o Dr. José Maria, o novo Diretor do

DNIT em Minas; e com o Gen. Fraxe. A pedido da Presidente Dilma, ele foi para o

DNIT, para recuperar a moral do departamento e, principalmente, a do Ministério dos

Transportes,  que  estavam  abaixo  de  zero,  com  corrupção,  desonestidade,

superfaturamento, escândalos e mais escândalos. O Gen. Fraxe foi para o DNIT e

está colocando a casa em ordem.

Eu tive muita vontade de conhecê-lo, porque o Secretário Melles, uma pessoa com

quem  tenho  convivência  praticamente  diária,  sempre  falou  muito  bem  dele,  da

honestidade do General e da vontade dele de colocar o DNIT nos trilhos, no rumo

certo. E também o próprio Dr. José Elcio, com quem faço caminhada de manhã aqui

na região da Assembleia, sempre falou muito bem do Gen. Fraxe. Hoje, tivemos essa

oportunidade de conhecê-lo e de almoçarmos juntos.

O Gen. Fraxe, com aquela simpatia e objetividade, uma pessoa que sabe o que

quer, que tem clareza nos seus objetivos, disse de forma muito clara que tem um

grande objetivo a ser alcançado para Minas Gerais, em parceria com o governo do

Estado,  com  a  Prefeitura  -  o  Secretário  Melles  está  semanalmente  com  ele  em

Brasília e tem muita credibilidade com ele. O projeto é que Minas zere os buracos nas

rodovias  federais.  Essa  é  uma  grande  notícia,  porque  temos  muitos  problemas

antigos, rodovias esburacadas, excesso de acidentes, esses transtornos da BR-381

sentido João Monlevade até Governador Valadares, o transtorno do Anel Rodoviário.

Neste momento, eles estão reunidos na Prefeitura de Belo Horizonte, e o Secretário

Melles está mostrando a proposta da Setop para o novo Anel Rodoviário, em que

haverá grandes investimentos. Nessa proposta, ficamos felizes de perceber que o

General está muito consciente do que está falando e fazendo, dos seus propósitos.
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Ele deixa claro que a BR-381 já não pode ser tratada como foi por outros Diretores do

DNIT  e  Ministros  dos  Transportes,  como  foi  tratada  no  passado.  Essa  é  uma

realidade,  o  povo  mineiro,  segundo  ele,  merece  respeito,  e  essa  rodovia  não  é

importante só para Minas Gerais, é muito importante para o Brasil.

A BR-381, no trecho do Anel Rodoviário, é outro problema muito sério dentro de

Belo Horizonte e faz parte do projeto de solução do governo federal, por meio da

Presidente Dilma. O Secretário Melles fica feliz de ver a vontade do governo federal

na parceria com o governo do Estado, que envolverá, nos próximos três, quatro anos,

mais de R$6.000.000.000,00. São notícias importantíssimas. São ações importantes,

porque  não  há  gente  desonesta  à  frente  delas.  O  Gen.  Fraxe  mostra

responsabilidade, respeito, e por que está à frente do DNIT.

Ficamos felizes também em conhecer o Dr. José Maria, novo Diretor do DNIT em

Minas, a quem desejamos muito êxito. Há problemas sérios para resolver, também

em minha região, na região do Secretário Melles, a Rodovia 491, no trecho de São

Sebastião do Paraíso até Arceburgo. Na BR-265, que passa na minha querida Jacuí e

vai em meu querido São Sebastião do Paraíso até Ilicínea, uma obra fantástica foi

feita. Em 10 anos foram construídos 150km de uma rodovia de excelente qualidade,

mas nesses 150km há quase 7km de terra. São picados, um pedaço aqui, outro ali,

um trevo que falta,  uma ponte que falta.  Ações de fazendeiros dificultaram que a

estrada ficasse pronta  na  hora  certa.  O General  foi  muito  claro,  ao  falar  de  sua

vontade de resolver todos esses problemas ainda no início do ano que vem, iniciando

agora. É o caso da BR-146, que inicia em Guaxupé, vai a Bom Jesus da Penha, a

São Pedro  da  União,  Passos,  e faltam apenas  15km para terminar.  Uma rodovia

importantíssima, iniciada no governo Fernando Henrique, quando o Secretário Melles

era Ministro do Esporte,  mas foi ele quem viabilizou os recursos para essa obra.

Depois o governo Lula a paralisou por muito tempo, e agora ela foi retomada, com a

Presidente Dilma investindo fortemente.

As  estradas  estão  melhorando  demais,  são  belas  construções  de  rodovias.  A

conclusão até a cidade de Passos é muito importante para todos nós. Nós, que temos

em Passos uma cidade importante da região, assim como Guaxupé e São Sebastião

do Paraíso, que serão ligados por rodovias importantes, como é o caso da BR-265 e
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da BR-146. Temos de exaltar isso.

Falamos  muito  de  coisas  positivas,  mas  precisamos  também  fazer  um  alerta

partindo do povo mineiro, partindo de mim mesmo. Falo pelas pessoas que acreditam

em nosso trabalho. Ficamos muito preocupados quando a Presidenta Dilma mandou

fazer cortes na Cide, cujo recursos vêm dos combustíveis. Para que não houvesse

aumento dos combustíveis,  ela cortou a Cide. Com o corte dessa contribuição de

domínio  econômico,  ela  tirou  R$200.000.000,00  do  Estado.  Foram  tirados  dos

Municípios, não sei fazer a conta em razão de não ter recebido os números, também

algo acima de R$200.000.000,00.

O governo do Estado, o governo Anastasia tem investido esses recursos da Cide no

ProMG,  em  recuperação  e  manutenção  de  rodovias.  Nosso  questionamento  ao

governo Dilma, principalmente ao Ministro da Fazenda, deve-se ao fato de estarem

tirando dinheiro que não é deles para fazer o superávit no Orçamento, na balança.

Estão tirando dinheiro dos Estados e dos Municípios, que já estão muito penalizados.

Os Municípios ainda mais, pois de cada R$100,00 de impostos arrecadados chegam

menos de R$15,00 aos Municípios, onde o cidadão vive, onde ele faz uso da área da

saúde e da educação, do transporte e das estradas. É nos Municípios que o cidadão

usa os equipamentos do poder público para melhora de sua vida e para continuação

de seu trabalho.

Pedimos à nossa Presidenta Dilma, por intermédio de seus Ministros, que reflita

acerca  dos  cortes  da  Cide,  que  causarão  profundo  impacto  nas  ações  de

recuperação  de  nossas  rodovias,  o  que  não  é  bom,  o  que  é  muito  preocupante

porque este é um momento positivo do Estado e do governo federal relativamente a

investimentos  em  infraestrutura.  Esses  investimentos  melhoram  a  logística  do

transporte,  do  setor  agropecuário,  da  indústria  e  da  siderurgia.  Um  corte  de

R$200.000.000,00  da  Cide  para  Minas  Gerais,  sem  contar  o  que  se  retira  dos

Municípios,  sem dúvida causará impacto na qualidade do transporte rodoviário  do

povo  mineiro.  Isso  nos  preocupa  porque  nossas  regiões  serão  muito  atingidas.

Notem,  R$200.000.000,00  não  são  R$200.000,00.  Esse  dinheiro  faz  diferença,

principalmente  quando  se  tem  um  governo  sério  e  competente  como Anastasia,

quando se tem um Secretário, como o Carlos Melles, que luta por melhorias, quando
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se tem um DER, que tem à frente um Dr. José Elcio,  que conhece do assunto e

trabalha direito. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  Com  a  palavra,  para  seu

pronunciamento, o Deputado Almir Paraca.

O  Deputado  Almir  Paraca*  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

público presente, público que nos acompanha pela TV Assembleia, venho nesta tarde

fazer  um pronunciamento sobre  tema que considero importante.  Refiro-me a uma

atividade que tem me envolvido bastante nos últimos anos, na verdade desde o início

do  nosso  mandato  na  legislatura  passada.  Elegemos  esse  tema  para  com  ele

trabalhar.  Refiro-me  à  questão  minerária  em  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais,

principalmente nas cidades mineradoras, caso de minha querida Paracatu.

E  essa discussão diz  respeito  a  uma relação direta  com as  mineradoras,  para

cobrar-lhes  que,  de  fato,  transformem  em  realidade  o  discurso  institucional  de

responsabilidade socioambiental, que todas elas têm. Ao pegarmos qualquer discurso

institucional  das  mineradoras,  constatamos  que  se  fala  de  responsabilidade

socioambiental,  de  apoio  ao  desenvolvimento  sustentável,  de  promoção  da

sustentabilidade, mas sabemos que a maioria dessas intenções não saem do papel e

não saem do discurso. Então, de um lado, há essa relação direta de sensibilização,

de cobrança e de estímulo efetivo, para que a comunidade também se mobilize, se

manifeste e se posicione com relação às mineradoras, em cada localidade onde elas

atuam. Por outro lado, há uma discussão mais ampla e maior, a qual venho fazendo

nos últimos cinco anos, que é a mudança na política dos “royalties”, para ampliar,

portanto,  os  índices  e  os  percentuais  de  “royalties”  dos  minérios.  A defesa  que

fazemos é que se equiparem aos “royalties” do petróleo e que também se faça como

na aplicação desses “royalties”: que se apliquem sobre o faturamento bruto, e não

sobre o líquido, como é feito nos minérios. Recentemente, assistimos - com muita

alegria,  confesso -  à  proposta  lançada pelo governo do Estado,  pelo  Governador

Anastasia, da campanha “Minério com mais justiça – como está não dá para ficar.

Mudança nos 'royalties' do minério, já!”, que hoje alcança toda Minas Gerais. Esse é o

trabalho que vínhamos fazendo de maneira solitária, confesso, nas ruas da cidade de
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Paracatu,  com várias  e  várias  incursões,  com panfletos,  com informativos  e  com

audiências  públicas.  Ajudamos  a  promover  vários  debates,  tanto  na  cidade  de

Paracatu, quanto aqui nas comissões, e até mesmo na TV Assembleia, dos quais

participamos.  A  discussão  do  novo  marco  regulatório  da  mineração  também

aconteceu nesta Casa e em várias outras oportunidades. Portanto, acreditamos que

esta campanha, deferida pelo Governador é realmente uma causa muito importante

para Minas Gerais, para todas as cidades mineradoras, e, por que não dizer? para o

Brasil, já que é uma causa histórica. Concordamos que é uma causa apartidária, é

uma bandeira que interessa a todo povo de Minas Gerais,  é uma causa cívica e

histórica,  que vem  de Tiradentes,  o  grande símbolo  de  Minas Gerais  na  luta  por

justiça  e  por  liberdade,  um  herói  nacional.  E  está  inscrita  na  bandeira  de  Minas

Gerais,  como todos  sabem, esta  questão  candente  da  luta  do  povo mineiro  pela

liberdade. A bandeira dos Inconfidentes, na verdade, transformou-se na bandeira de

Minas Gerais.

Gostaríamos  de  fazer  um  apelo,  aqui,  a  todos  os  candidatos  a  Prefeitos  e  a

Vereadores de todas as agremiações partidárias, em todos os Municípios de Minas

Gerais, que levantem também essa bandeira da mudança nos “royalties”, que é algo

realmente fundamental para Minas Gerais. Tem sido divulgado em vários veículos de

comunicação que em 2011 Minas Gerais arrecadou do conjunto dos “royalties”  no

Estado menos de 200 milhões de reais, e o Estado do Rio de Janeiro arrecadou mais

de 7 bilhões dos “royalties” do petróleo. Isso é um desequilíbrio e uma distorção muito

grandes,  que  precisam,  de  fato,  ser  corrigidos.  Portanto,  acreditamos  que  para

ganhar musculatura e densidade seria importante que a campanha Minério pudesse

ser abraçada e que fosse, realmente, um tema efetivo, uma bandeira de todo e de

qualquer candidato nessas eleições, seja para Prefeito, seja para Vereador.

Vamos trabalhar para que isso aconteça em Paracatu. Portanto, gostaríamos que

Minas  Gerais  levantasse,  nesse  período  eleitoral,  um  grande  brado,  uma grande

discussão,  para  sensibilizar,  e  mais  do  que isso,  para  conscientizar  e  informar  o

cidadão comum de Minas Gerais que essas propostas só trazem ganhos ao Estado a

todas as cidades mineradoras, ao povo mineiro e ao povo brasileiro.

Esperamos que a voz dos mineiros se levante, em uníssono, em um grande brado;
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que  ela  se  faça  ouvir  lá  em  Brasília,  no  Congresso  Nacional,  sensibilizando  os

congressistas, fazendo com que eles apreciem e encaminhem essa matéria; que ela

chegue ao Palácio do Planalto, e que a Presidenta Dilma a homologue. A Presidenta

Dilma  já  está  encaminhando  as  mudanças  na  política  mineral:  promoveu  o  novo

marco regulatório, mas a questão dos “royalties” ainda está pendente, passível de

uma manifestação formal do Palácio do Planalto. Portanto, estamos aguardando que

a Presidenta Dilma se manifeste o mais rápido possível.

Interessante, Deputado Rogério Correia, nesses últimos dias, eu estava fazendo um

trabalho de rua em Paracatu. Tenho o costume de andar com os bonecos de Olinda.

Faço isso só para ilustrar e ajudar na comunicação direta com a comunidade. Fiz um

boneco de Olinda de Tiradentes: com a corda no pescoço, com a forca e com a veste

branca.  Fiquei  intrigado,  pois  os  nossos jovens  não conhecem Tiradentes.  Muitos

perguntaram se aquela figura representada era Jesus Cristo.  Isso me sensibilizou

muito.  Estamos  estudando  algumas  propostas  para  ajudar  pelo  menos  nesse

momento, durante esse trabalho de conscientização e sensibilização em função da

ampliação dos “royalties” minerais, a resgatar essa figura importante, esse herói de

Minas Gerais, esse brasileiro, que é Tiradentes. Acho que todas as escolas de Minas

Gerais,  em especial  as  públicas,  sejam do Estado,  sejam dos Municípios,  devem

colocar  seus alunos para  fazer  redações,  poesias  e discussões  sobre  Tiradentes,

para  que  esse  tema  volte  a  iluminar,  inspirar  e  motivar  esse  espírito  cívico  e

fundamental que gira em torno dessa bandeira de ampliação dos “royalties” minerais.

Então,  aproveito  para  cumprimentar  o  Governador  do  Estado  pela  iniciativa.

Acredito que essa bandeira é apartidária e interessa a todos os mineiros. Deputado

Rogério Correia, todos nós, de todas as bancadas desta Casa, precisamos nos somar

a esse esforço de sensibilização e conscientização.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Almir Paraca, a manifestação

de V. Exa. é oportuna nesse momento crucial. De fato, Minas precisa de recursos.

Acho que o caminho dos “royalties” dos minérios é importante e fundamental.

Em primeiro lugar, quero congratular-me com V. Exa. pela iniciativa de trazer esse

assunto aqui e fazê-lo de forma mais profunda. Quero aproveitar para comemorar,

pois fiquei sabendo que o nosso PT terá candidato próprio tanto em Paracatu quanto
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em Belo Horizonte. Isso me deixa muito satisfeito. Portanto, congratulo-me com V.

Exa.

Hoje no jornal “O Tempo” tivemos a notícia de que a balança comercial em Minas

tem contas no vermelho. É o choque de gestão. Todos sabem que o Aécio quebrou

Minas Gerais. E essa quebradeira se dá exatamente por falta de iniciativa política

como essa de aumento de arrecadação dos “royalties”, campanha que já deveria ter

sido iniciada há muito tempo.

Minas continua tendo suas contas no vermelho. Agora foi publicado no jornal “O

Tempo”  mais  um  déficit,  mais  aspectos  negativos  para  Minas:  a  exportação  caiu

13,2%, e a participação sobre o total  ficou em 13,8%, sendo que as importações

caíram 2,8%. Além disso, Deputado Almir Paraca, V. Exa., que é ambientalista, sabe

que,  como o  “royalty”  vale  pouco,  vale  tudo para  exportar  mais  minério.  O meio

ambiente que se dane. Vale tudo para exportar muito para conseguir uma “mixaria”

em recursos.

Estive em Grão-Mogol, no Norte de Minas, e saí encabulado. Está prestes a ser

construído um mineroduto ligando o Norte de Minas à Bahia.  Imaginem o que irá

parar  no  oceano  da  pouca  água  do  Norte  de  Minas.  De  fato,  a  campanha  é

importante, até para dar outros rumos à mineração em Minas. O minério precisa ser

trabalhado aqui, e não apenas a exportação. Precisamos de uma política minerária

que,  infelizmente,  o  Estado  não  tem.  Parabéns  por  trazer  esse  tema  sério  à

Assembleia Legislativa.

O  Deputado  Almir  Paraca*  –  Obrigado,  Deputado  Rogério,  nosso  Líder.  Para

concluir, Sr. Presidente, voltarei a falar de Paracatu, da relação das mineradoras com

os  Municípios  e  a  população.  A  discussão  dos  “royalties”  é  fundamental  e

estruturante,  é  uma distorção que precisa  ser  corrigida  não  apenas  para  que  os

Municípios  tenham recursos para  compensar  efetivamente  os  danos ambientais  e

sociais que vêm junto com a mineração, mas também para que sobrem recursos para

financiar a diversificação da base produtiva local, fazendo frente ao final da atividade

minerária  em  todos  os  Municípios.  Todos  sabem  que  é  clássico  afirmar  que

mineração só dá uma safra. Lá em Paracatu dizem que haverá a exploração do ouro

por mais 30 anos e que o zinco do Grupo Votorantim não durará sequer mais 10
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anos. Essas são as projeções divulgadas por lá.

Existem outros aspectos a ser discutidos. Em Paracatu estamos propondo, além da

discussão  dos  “royalties”,  a  realização  imediata  de  estudo  epidemiológico  para

esclarecer  a  população  da  suposta  ameaça  à  saúde  pública  pela  atividade

mineradora; a criação de um fundo socioambiental pelas mineradoras de ouro e zinco

para financiar a médio e longo prazos novas vocações de atividades produtivas, como

a indústria  do  turismo e do conhecimento e  a agricultura  familiar,  entre  outras;  a

recuperação  e  o  monitoramento  ambiental  das  áreas  mineradas  e  da  cidade;  o

reassentamento da população das áreas críticas vizinhas da mineração; os projetos

socioeducativos de prevenção e combate às drogas; a melhoria da qualidade dos

serviços de educação, saúde, desenvolvimento social e ambiental; a implantação do

seguro  ambiental  para  as  barragens  de  rejeitos;  a  implantação  do  programa  de

inclusão  Cidade  Digital;  a  implantação  de  incubadoras  de  empresas  e  pequenos

negócios;  e  ainda  a  participação  efetiva  da  população  no  planejamento  e  na

execução do fechamento das minas após finalizada a extração mineral. Por fim, Sr.

Presidente,  a  adoção  de  estratégias,  por  parte  das  mineradoras,  para  ampliar

localmente as redes de fornecedores de suprimentos e serviços; a qualificação da

mão  de  obra  local;  a  alavancagem  do  desenvolvimento  sustentável  regional  e  a

promoção do empreendedorismo, da cultura empreendedora empresarial e social do

terceiro  setor;  e  finalmente  a  implantação  do  fórum  local  de  desenvolvimento

sustentável  para a  gestão  coletiva  de  todo o  processo.  A outra  proposta  que diz

respeito  ao  poder  público  municipal  é  a  implantação  do  sistema  de  dados  e

informações municipais para subsidiar o planejamento e a gestão do desenvolvimento

local.

Portanto, são propostas que se somam à discussão dos “royalties”.  Acreditamos

que servem para toda e qualquer cidade mineradora e as deixamos como sugestão

para que as comunidades locais possam orientar a sua intervenção. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

venho a esta  tribuna para destacar  diversos assuntos.  Primeiramente,  quero aqui
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prestar contas do trabalho da Comissão de Cultura, de que sou Presidente. Durante o

primeiro semestre de 2012, tivemos muitas atividades: tivemos reuniões ordinárias

nesta  Casa,  quando  atendemos  às  reivindicações  e  aos  projetos  e  aprovamos

matérias que chegaram à Comissão no âmbito da Assembleia; e tivemos também,

quero  destacar,  os  ciclos  de  debates  públicos,  audiências  regionais  que  nossa

Comissão  realizou  em  todas  as  regiões  do  Estado.  Uma  delas  –  foi  até  um

requerimento  da  Deputada  Luzia  Ferreira  -  foi  uma parceria  que  fizemos  com  o

Ministério da Cultura, o fórum de políticas públicas para a cultura, o fórum mineiro de

cultura, e com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a

Cultura – Unesco. Por meio desse requerimento, percorremos todas as regiões do

Estado para  discutir  a  implementação,  em Minas Gerais,  do Sistema Nacional  de

Cultura, prioridade máxima do Ministério da Cultura no Brasil. Temos o Sistema Único

de Saúde, o SUS, e outros sistemas, como os de educação, mas ainda não temos um

sistema articulado para a cultura.

Então, independentemente das políticas de governo, queremos construir no Estado

uma política nacional de cultura, uma política de Estado, definindo metas, diretrizes,

recursos. O objetivo é articular as políticas de cultura entre todos os entes federados -

Estados,  Municípios,  Distrito  Federal  e  União  –  por  meio  de  uma  gestão

compartilhada.

Percebemos  em  Minas  Gerais,  pelo  diagnóstico  feito,  um  atraso  muito  grande.

Somos um Estado importante para a cultura,  pela riqueza e por  toda diversidade

cultural aqui existente. Minas tem 853 Municípios – é o Estado com maior número de

Municípios -, mas, infelizmente, apresentou um dos piores índices de adesão. Dos

853 Municípios, no início dos nossos debates pelo Estado, apenas 70 conseguiram

aderir ao Sistema Nacional de Cultura. Para aderir a esse Sistema, por exemplo, só

para simplificar, os Municípios deveriam apresentar o CPF da cultura. O que é esse

CPF? É o Município ter o seu conselho de política cultural, seu plano municipal de

cultura  e  também  o  fundo  municipal  de  cultura.  Com  isso,  o  Município  atende

minimamente os pré-requisitos e pode até receber transferências do Fundo Nacional

de Cultural.  Está prevista a transferência de 30% de todos os recursos do Fundo

Nacional de Cultural para Estados e Municípios. Infelizmente, a imensa maioria dos
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Municípios de  Minas  não faz jus  a essa transferência porque não têm o CPF da

cultura.

Então,  juntamente  com  a  Comissão,  com  os  servidores  desta  Casa,  com  o

Ministério da Cultura e também com os consultores da Unesco, fizemos as audiências

públicas em duas fases: uma para apresentar o Sistema Nacional de Cultura e outra,

que  foi  uma  oficina,  na  verdade,  coordenada  pelos  consultores  da  Unesco,  para

orientar  nossos gestores culturais  -  Prefeitos,  Municípios  – para que eles  tenham

condições  e  todas  as  orientações  a  fim  de se inserirem no Sistema Nacional  de

Cultura.  A partir  de então,  as  adesões se ampliaram. De lá para cá,  dezenas de

Municípios aderiram, mas o número ainda é muito  pequeno.  Compilaremos todos

esses dados e os apresentaremos precisamente.

Independentemente  das  audiências,  os  consultores  continuam  percorrendo  o

interior  do Estado,  orientando os  nossos Municípios  para que possamos  ter  mais

recursos para a cultura. Entendo essa área como muito importante, fundamental não

só como fator de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, de fomento ao

turismo, mas também como uma forma de prevenção social ao crime, de combate à

violência, de inserção da nossa juventude à sociedade como um todo. A cultura é um

direito constitucional, fundamental da pessoa humana.

A Comissão de Cultura percorreu todo o Estado, discutindo o sistema nacional de

cultura e orientando os nossos Municípios para que possam aderir, participar desse

processo, a fim de garantir mais recursos, mais política de cultura para o Estado de

Minas Gerais. Fizemos em todo o Estado muitas reuniões. Faremos uma última na

semana que vem, em Contagem, por meio de um requerimento de minha autoria,

para tratar da Lei Federal nº 11.769, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de

música em todas as escolas de educação básica de todo o País, ou seja, insere o

ensino de música na grade curricular. Essa lei federal é originária de uma proposta de

minha autoria, quando fui Deputado Federal, membro da Comissão de Educação e

Cultura da Câmara dos Deputados. Ela foi sancionada pelo ex-Presidente Lula, em

agosto de 2008. Estabelecemos na lei um prazo de três anos para que os Estados, os

Municípios e o Distrito Federal pudessem se preparar para implementar, de fato, a lei.

Esse prazo venceu em agosto de 2011. Iniciamos os debates regionais. Fizemos um
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grande debate aqui na Assembleia Legislativa e, depois, percorremos todo o Estado

para verificar como anda a aplicação da lei.

Infelizmente,  Minas  está  muito  atrasada  nesse  aspecto.  A imensa  maioria  dos

Municípios de Minas não oferecem o ensino de música, que é determinado por lei.

Não queremos formar músicos, mas utilizar a música como ferramenta pedagógica.

Dessas reuniões participaram professoras, professores, Diretores, Superintendências

Regionais  de  Ensino,  Secretários  de  cultura,  representantes  do  Sind-UTE.  Esse

Sindicato,  que  é  fundamental,  tem  dado  todo  o  apoio  a  nossa  iniciativa  pelo

cumprimento da lei do ensino de música. Aqui em Minas, ela não é cumprida ainda

porque a Secretaria de Estado, o governo de Minas, ainda não ofereceu as condições

para  que  as  escolas  pudessem  implementar  essa  disciplina.  Não  é  culpa  das

Diretoras.  Há escolas caindo aos pedaços, sem espaço físico adequado. Fizemos

diagnósticos, telefonando para todas as escolas. Não há instrumentos musicais, nem

professores capacitados, ou seja, são muitos os desafios. O Estado é que tem de

apresentar as condições para que possamos cumprir a lei em Minas Gerais.

A participação do Sind-UTE foi fundamental. Agradeço-lhe de público. Em todas as

nossas audiências públicas pelo Estado os representantes tocaram num assunto, que

é fundamental, a valorização do profissional da educação. Em Minas todos conhecem

o processo  que  enfrentamos  nesta  Casa.  Lutamos  contra  a  política  do  subsídio.

Perdemos  essa  batalha,  mas  continuamos  na  luta,  porque  defendemos  a

implementação do piso salarial  da educação,  que é uma outra lei  que Minas não

cumpre. Então, se queremos música na escola, se queremos melhorar a qualidade da

nossa educação, isso passa também pela valorização dos profissionais de educação,

dos nossos professores.

Nessas reuniões participaram efetivamente os representantes dos conservatórios,

que  são  poucos  em  Minas.  Num  Estado  com  853  Municípios  há  apenas  12

conservatórios, 12 escolas estaduais de música. Isso é muito pouco diante de uma

demanda gigantesca. Os conservatórios têm um fórum aqui em Belo Horizonte, onde

se reúnem. Pautaram esse assunto. Uma das propostas que apresentamos foi para

que se fizessem convênios, que o Estado oferecesse condições aos conservatórios

de  música,  para  que  pudessem  fazer  a  capacitação,  a  preparação  desses
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profissionais  que  vão  atuar  nas  escolas,  trabalhando  o  conteúdo  de  música,

juntamente  com  as  nossas  universidades  que  oferecem  a  licenciatura  e  o

bacharelado em música. O Estado ficou de apresentar esse plano.

Queremos que o Estado apresente imediatamente um plano, com metas precisas,

com continuidade e que seja sério, e solicitamos aos estudantes, pais e responsáveis

que verifiquem se a escola está adotando o ensino de música, porque é um direito do

estudante, garantido em lei, e tem de ser oferecido de maneira adequada. Portanto,

pedimos  que  nos  ajudem  nesse  processo,  pois  o  que  queremos  é  melhorar  a

qualidade da educação,  já  que,  como já se  comprovou cientificamente,  a  música

reduz a agressividade, trabalha a coordenação motora e uma série de habilidades,

melhora o convívio do indivíduo e desenvolve sua capacidade de raciocínio. Quer

dizer,  a  música  é  utilizada  para  ensinar  história,  geografia,  matemática,  química,

língua  estrangeira,  etc.  Em  resumo,  queremos  melhorar  a  qualidade  da  nossa

educação, oferecendo um ensino mais atrativo e uma formação mais humanística

para os alunos.

Esse é o objetivo das audiências públicas que realizamos em Minas Gerais, das

quais faremos agora um relatório, com um diagnóstico muito preciso, a partir de todas

as contribuições que nos foram dadas pelos educadores do Estado. Esse material

será remetido ao governo estadual, para que ele elabore esse plano, levando a sério

essa lei. Queremos que haja uma política de cultura para a educação, para melhorar

o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  em  nossas  escolas,  e  esperamos  que  o

governo cumpra essa lei federal em Minas Gerais.

Aproveitando o tempo que me resta, quero tratar de outra questão, relativa à saúde.

Estive hoje com o comando de greve do Sind-Saúde, que realizou uma manifestação

na parte externa da Assembleia, reafirmando que os trabalhadores da saúde estão

em greve. Entregaram-me uma nota de esclarecimento à população, que me pediram

para apresentar aqui, a qual vou resumir. (- Lê:)

“Usuários e usuárias da saúde pública no Estado de Minas Gerais, é com muita

indignação que o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais – Sind-

Saúde-MG - esclarece os motivos que levaram os trabalhadores da saúde a decidir

por uma greve por tempo indeterminado: o governo mineiro desrespeita o usuário e
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desrespeita o trabalhador da saúde; o governo mineiro pratica a política do privilégio,

aumenta salários de determinadas categorias, ignora os outros profissionais da saúde

com salários baixos e não paga direitos trabalhistas; o governo mineiro não cumpre a

lei,  rasga  a  Constituição  Federal  e  busca  manobras  para  não  investir  o  mínimo

obrigatório em saúde; o governo mineiro sucateia os hospitais públicos e não garante

condições dignas de trabalho e de atendimento à população; os trabalhadores sofrem

com assédio moral, negligência do Estado e falta de condições de trabalho.”

Essa  é  a  nota  do  Sind-Saúde,  entidade  a  que  fomos  apresentar  nossa

solidariedade,  pois  entendemos  que  necessitamos,  sim,  de  mais  recursos  para  a

saúde. A Assembleia lançou o Assine + Saúde, que acho justo. Da mesma forma que

defendemos mais recursos para a educação - lembrando que conseguimos, com a

mobilização em Brasília, aprovar dentro das metas do Plano Nacional de Educação,

que sejam aplicados 10% do PIB para a educação, o que vai dobrar os recursos para

essa área -,  a saúde também precisa de mais recursos. Mas quero destacar que

Minas Gerais tem de dar o exemplo. Enquanto o nosso Estado faz a campanha por

mais recursos para a a saúde, com alterações na Emenda nº 29, não cumpre a sua

obrigação, muito clara na lei, de investir 12% do Orçamento estadual na saúde. Mas,

por meio de um termo de ajuste de gestão – TAG -, o Estado de Minas Gerais reduziu

os investimentos em saúde de 12% para 9%. Isso é uma vergonha, pois a saúde já

está sucateada, com os profissionais desvalorizados e a população sacrificada. Da

mesma forma, o governo reduziu também os recursos mínimos constitucionais da

educação, que passaram de 25% - o mínimo constitucional, a verba carimbada – para

22%.  Isso  é  uma  vergonha,  um  descaso,  e  o  Estado  tem  de  dar  o  exemplo.

Solicitamos mais recursos para a saúde, mas o Estado está descumprindo o que

manda  a  Constituição  Federal,  cortando  recursos  da  saúde,  da  educação  e  da

segurança pública.

Quero, Sr. Presidente, em outra oportunidade, falar sobre a nova frente parlamentar

que criamos  nesta Casa em defesa dos consumidores de  energia  elétrica e  pela

redução  das  tarifas  da  conta  de  luz.  Falaremos  sobre  o  trabalho  dessa  frente

parlamentar no processo de revisão tarifária, do termo final das concessões do setor

elétrico, em todo o Brasil até 2015. Trabalharemos muito para fazer justiça e reduzir
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as contas de luz,  principalmente de Minas Gerais,  que tem a conta mais cara do

Brasil, assim como o imposto, o ICMS. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glaycon Franco.

O  Deputado  Glaycon  Franco*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  imprensa,

servidores da Casa, distinto público que nos assiste pela TV Assembleia, inicialmente,

colegas,  amigos Deputados e Deputadas,  gostaríamos de comunicar  a esta Casa

que,  no  dia  9  próximo,  segunda-feira,  às  9  horas,  será  realizada  uma  grande

audiência  pública,  Deputado  João  Leite,  na  nossa  querida  Conselheiro  Lafaiete.

Trata-se de uma audiência da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização,

que debaterá sobre a situação, o caos que vive hoje a nossa BR-040, principalmente

o trecho onde há o trevo que vai para Ouro Preto e Ressaquinha. Esse é um trecho

onde há, cada vez mais, muitas vítimas, pessoas da região do Alto Paraopeba e do

Vale  do  Piranga.  Portanto  eu  gostaria  de  contar  com  a  presença  dos  amigos

Deputados e das amigas Deputadas, a fim de realizarmos um grande trabalho em

Conselheiro Lafaiete, na Câmara Municipal, e de lá trazermos soluções e demandas

para que tal trecho seja duplicado, como prometido pela nossa Presidenta, quando

esteve em Minas Gerais: a duplicação desse trecho antes da Copa do Mundo. A Copa

do Mundo está próxima, e ainda não vimos nenhum anteprojeto, nenhum comunicado

do DNIT nesse sentido.

Sr. Presidente, quero também agradecer, mais uma vez, ao nosso Governador pelo

tanto que ele tem feito pelo Alto Paraopeba e pelo Vale do Piranga, Deputado João

Leite. Nós, da região de Conselheiro Lafaiete, não sabemos como agradecer a S.

Exa.  Recentemente,  ele  doou  600.000m²  para  a  instalação  de  indústrias  em

Conselheiro  Lafaiete.  Como  todos  sabem,  Conselheiro  Lafaiete  é  considerada  a

cidade-polo  do  Alto  Paraopeba,  a  microrregião  que  mais  se  desenvolve

economicamente no Estado de Minas Gerais, considerada o novo Vale do Aço. Com

isso, Deputado João Leite, faremos tudo para podermos inaugurar, em poucos dias, o

novo distrito industrial, o Distrito Industrial II, com duas grandes empresas. Uma delas

é a Industrial Rex, uma das maiores fábricas de parafusos da América Latina, cujas

obras  serão  iniciadas.  Haverá  lá  um  galpão  com  mais  de  45.000m²,  um  grande
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“shopping  center”,  dos  grupos  Bretas  e  Epa.  De  imediato,  serão  gerados  6  mil

empregos.  Chegarão ainda,  a Conselheiro Lafaiete,  no Alto Paraopeba e Vale do

Piranga, mais 96 empresas. E isso se deve ao trabalho do nosso Governador, que

abriu  as  portas  do  BDMG.  A Cemig  também  se  encontra  na  região,  criando  a

subestação para que tais empresas possam se instalar em Conselheiro Lafaiete. Com

certeza,  na  gestão  do  nosso  Governador,  faremos  com que  Conselheiro  Lafaiete

deixe  de  ser  e  de  levar  o  título  de  “cidade-dormitório”  e  possa entrar  no  rol  das

grandes cidades em fase de industrialização.

Para complementar a minha fala, Sr. Presidente, não poderia ser diferente: falarei

sobre a saúde.

Aqui  gostaria  de  conclamar  os  Deputados  da  base,  os  Deputados  da  área  da

saúde, quando vimos veiculado, Deputado João Leite, no jornal “Estado de Minas” de

ontem, dia 3, uma matéria que nos causou espécie e nos deixou muito tristes, com o

título “Justiça penhora prédios e equipamentos da Santa Casa”.  Nós, que tivemos

formação médica e devemos o pouco que conhecemos sobre medicina à Santa Casa,

que aprendemos ser a Santa Casa das pessoas carentes e que mais de 60% do

atendimento  do  SUS no  Brasil  se  deve  à  existência  das  Santas  Casas,  ficamos

estupefatos, ao saber dessa notícia.

Sr. Presidente, tomarei a liberdade de ler um trecho dessa matéria: (- Lê:)

“Incubadoras neonatais, microscópios, aparelhos de anestesia, raios X, elevadores

e até mesmo o Hospital São Lucas e a parte do Centro de Especialidades Médicas

que pertence ao Grupo Santa Casa foram penhorados e poderão ser confiscados, ou

ir à leilão, por causa de uma dívida com o governo federal que se arrasta há mais de

duas décadas. As execuções judiciais se referem ao não pagamento de impostos

como  PIS,  Cofins,  Imposto  de  Renda  e  o  INSS,  um  passivo  que  já  chega  a

R$221.000.000,00. De acordo com o Superintendente de Planejamento, Finanças e

Recursos  Humanos  do  Grupo Santa  Casa  de  Belo  Horizonte,  Gonçalo  de  Abreu

Barbosa, a falta de recolhimento dos impostos é intencional e foi a única opção da

Diretoria para manter a Santa Casa de Misericórdia de portas abertas. 'Fizemos uma

opção. Entre deixar de atender os pacientes e não pagar os impostos, optamos por

não recolhê-los', diz. O Superintendente explica que o passivo foi acumulado devido
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ao subfinanciamento da saúde, já que os recursos repassados pelos SUS” - vejam V.

Exas.  -  “para a  prestação de serviço  -  no ano passado,  R$180.000.000,00 -  não

cobrem todos os custos.  'Os valores representam apenas 65% do que gastamos.

Uma  das  alternativas  que  encontramos  para  cobrir  essa  diferença  foi  o  não

recolhimento de tributos', admite. Segundo Gonçalo Barbosa, a estimativa do passivo

tributário das Santas Casas brasileiras está em torno de R$3.000.000.000,00, sendo

que o da Santa Casa de BH é de cerca de R$221.000.000,00, dívida que sofre uma

correção anual superior a R$20.000.000,00. 'Esse valor corresponde a quase todo o

nosso investimento no projeto Santa Casa Mil Leitos SUS.'”

Ou seja, Deputado Doutor Viana, o que é repassado para a Santa Casa dá somente

para cobrir 65% dos gastos, o resto não há como cobrir. Essa é uma situação que

não podemos permitir. (- Lê:)

“'A correção da dívida é mais alta que qualquer financiamento, porque são juros,

multa e juros sobre juros', compara o Superintendente, ressaltando que as Santas

Casas respondem por mais da metade da prestação de serviços ao SUS.”

Ou seja, se não existissem as Santas Casas,  as pessoas pobres do Brasil  não

teriam atendimento. (- Lê:)

“Além da penhora de bens que pode interferir diretamente no atendimento prestado

aos  pacientes  pela  Santa  Casa,  Hospital  São  Lucas  e  Centro  de  Especialidades

Médicas, a inadimplência impede o Grupo Santa Casa de ter acesso a programas

oficiais de financiamento, de renúncia fiscal e a emendas parlamentares destinadas à

saúde, já que exigem a Certidão Negativa de Débito.”

Ou seja, elas estão impedidas de receber emendas dos nossos Deputados. (- Lê:)

“'Sem  a  CND  as  instituições  não  têm  como  buscar  esses  recursos.  Esse

endividamento fiscal  está-nos asfixiando. Há mais de 15 anos não contamos com

essas  linhas  de  financiamento.  Quando  conseguimos  recursos  em  instituições

bancárias privadas, é com prazo menor e custo bem mais alto do que os cobrados

pelos bancos de fomento, como BDMG ou BNDES', conta o Superintendente.”

Então, como eu já disse, na ação da União contra a Santa Casa, estão penhorados

os seguintes bens: incubadoras, respiradores, raios X, Hospital São Lucas e 50% do

Centro de Especialidades Médicas. Sr. Presidente e demais Deputados, essa é uma



294
____________________________________________________________________________

situação vergonhosa, e nós, que somos médicos, não podemos admitir isso. É mais

um motivo para lutarmos, cada vez mais, pelo projeto de iniciativa popular, que será

certamente um grande avanço na área de saúde do nosso Brasil, sensibilizando os

nossos congressistas para a aprovação dos 10% da União. Isso será um aporte para

a  saúde  de  mais  de  R$3.500.000.000,00  por  ano.  Não  podemos  admitir  que  as

Santas Casas, a casa dos pobres, que atendem os pacientes carentes de todo o

Brasil, tenham seus bens penhorados. Essa é uma situação vergonhosa, e nós, como

médicos, não podemos admitir isso.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Nobre Deputado Glaycon Franco, obrigado

pelo aparte. Fico muito feliz com os seus esclarecimentos, que são muito lúcidos e

claros, mostrando seu profundo conhecimento e domínio do assunto. V. Exa. nos traz

uma questão crônica,  e que não é de agora.  As Santas Casas tiveram um início

bonito  para  atender  à  pobreza.  Se  permanecerem  só  para  esse  atendimento,

fecharão as portas. Na verdade, estão sobrevivendo por milagre. Realmente o SUS é

um projeto federal extraordinário no papel, porque, na prática, sabemos que estamos

longe de alcançar o regular.

V. Exa. está de parabéns por trazer para a Assembleia Legislativa esse problema

tão grave e sério, que, aliás, não é só de Minas, da sua região, nem da cidade de

Conselheiro Lafaiete, mas de todo o País. Precisamos de recursos. Como se diz,

saúde não é gasto, mas tem custo. Não se gasta com saúde, investe-se na saúde.

Isso tem custo. E quem custeia?

Temos agora a Emenda nº 29, que foi regulamentada depois de tanto tempo, e o

governo federal saiu fora das suas obrigações. Quer dizer, obrigou que fosse 15%

para os Municípios e, para os Estados, 12%. No entanto o governo federal não quer

participar  com  obrigatoriedade  alguma.  Lá  é  onde  há  a  maior  concentração  dos

recursos de nossos Municípios, que vão para a Federação e o País. Então é preciso

maior distribuição e mais responsabilidade do governo central em relação à saúde e

ao SUS do povo brasileiro.

Quero parabenizá-lo por trazer, com muita competência, um assunto tão importante

e que aflige a todos nós, brasileiros. Parabéns, mais uma vez, pelo pronunciamento.

O Deputado Glaycon Franco* - Obrigado, Deputado Doutor Viana. Concedo aparte
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ao nosso amigo Deputado Bosco.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Inicialmente quero também cumprimentá-lo por

ter trazido a esta tribuna assunto de tamanha relevância. Conhecemos o fantástico

trabalho realizado pelas Santas Casas por Minas Gerais afora. Conforme sabemos,

são  verdadeiras  instituições  de  saúde,  que  têm  propiciado  oportunidade  de

tratamento salvando vidas, mas sempre, lamentavelmente, no vermelho. Nenhuma

das Santas Casas existentes hoje, em Minas Gerais, tem suas contas regularizadas,

pois  elas  sempre  estão  trabalhando  com  déficit.  Portanto  são  instituições  que

merecem um olhar diferenciado de todos nós, do governo do Estado e, sobretudo, do

governo federal, em relação a essas dívidas trabalhistas. Como V. Exa. bem mostrou

e foi publicado ontem no jornal, as Santas Casas estão tendo de fazer opção: salvar e

cuidar  das  pessoas  ou  pagar  impostos.  É  claro  que  o  caminho  que  está  sendo

escolhido é o da vida, o de promover a saúde. Sabemos disso.

Fica aqui a nossa solidariedade às Santas Casas para que realmente o Ministério

da Saúde possa olhar isso, rever essa situação, renegociar essas dívidas e, quem

sabe?, perdoá-las. O governo federal está sempre perdoando dívidas de vários outros

segmentos. Por que, então, não ocorre também essa questão do perdão das dívidas

em relação às instituições de saúde?

Deixamos  aqui  o  nosso  manifesto  e  o  reconhecimento  às  Santas  Casas  pelo

belíssimo trabalho que tem sido realizado, muitas das vezes, fazendo verdadeiros

milagres.  Falta  material  e  equipamento,  mas  mesmo  assim  as  Santas  Casas

continuam de portas abertas. Então, fica aqui o nosso manifesto de solidariedade às

Santas Casas.

O Deputado Glaycon Franco* - Obrigado, Deputado Bosco. Gostaria de dizer que

percebemos isso “in loco”.  Tive a oportunidade e o privilégio de ter  feito  a minha

residência médica, na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, onde percebi o

carinho com que o povo é atendido, principalmente as pessoas carentes de nosso

querido Estado.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de conceder aparte ao nobre Deputado João

Leite.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Glaycon Franco. V. Exa.
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sabe a admiração que tenho pelo seu trabalho. V. Exa. chega a esta Casa com muita

determinação, defendendo, e muito bem, Conselheiro Lafaiete, nossa região, onde é

majoritário.  Agora mesmo tivemos a informação de que o governo federal vetou a

construção da estrada do minério, que retiraria os caminhões de minério da rodovia

federal.

V. Exa. toca também nesse outro tema. Não é possível que o governo federal feche

a Santa Casa de Misericórdia  de Belo Horizonte.  Fazemos um apelo ao governo

federal, que não coloca um centavo na saúde e ainda vai fechar a Santa Casa? O PT

realmente não gosta de Minas Gerais.

O Deputado Glaycon Franco* - Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Era o que

tinha a dizer.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Meu caro Presidente, Deputado José Henrique; Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, boa tarde. É com muita alegria e, por que não dizer?,

muito prazer que hoje, mais uma vez, ocupo esta tribuna para dividir com os mineiros

e as mineiras uma espetacular notícia do governo de Minas. Essa notícia nos chega

do exterior e está estampada nos principais veículos de comunicação de todo o País.

Gostaria de chamar a atenção de nossa TV, para, se puder, dar um “close”, deixar

esta imagem mais próxima, porque é sobre esta notícia que quero iniciar a minha

fala. (- Lê:)

“Agência  confere  grau  de  investimento  a  Minas.  A agência  norte-americana  de

classificação  de  risco  Standard  &  Poor's  avaliou  as  contas  de  Minas  Gerais,

atribuindo a nota BBB, primeiro degrau da escala global de 'ranking', nível de risco. O

grau de investimento, no qual o Estado obteve a nota, é uma classificação dada a

países,  grandes  empresas  e  bancos  que  têm,  na  avaliação  das  agências

internacionais especializadas, capacidade de saldar seus compromissos.”

Faço uma breve parada nessa parte porque esta notícia é muito importante para

Minas Gerais, nos dá a certeza do caminho que o governo de Minas vem trilhando de

2003 para cá. Quando dizem, em Minas Gerais, que o choque de gestão veio para

colocar o Estado de Minas, as finanças nos trilhos, muita gente, aliás, pouca gente da
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Oposição ainda tem a coragem de afirmar que o choque de gestão nunca existiu.

Faz-se necessário, neste momento, mais uma vez, reportar-me ao ano de 2002.

Naquele  final  de  exercício,  foi  necessário  utilizar  os  recursos  que  vieram para  o

governo de Minas para cobrir os investimentos dos governos de outrora feitos nas

rodovias;  o  governo  do  Estado  cobrou  do  governo  federal  a  utilização  desses

recursos a título de indenização de benfeitorias realizadas nas rodovias federais. O

governo federal pagou ao governo de Minas o que ele gastou nas rodovias. Então, o

governo  de  Minas,  em  2002,  utilizou,  caro  Presidente,  Deputado  José  Henrique,

esses recursos para pagar o 13° salário dos servido res públicos de Minas Gerais.

Esse foi um fato que ocorreu no final do exercício de 2002.

Agora estamos em 2012,  ou seja,  10 anos depois.  Vemos o governo de Minas

tentar  resgatar  a  credibilidade  junto  aos  mecanismos  internacionais.  Uma notícia

como essa deixa os mineiros não somente felizes,  mas também certos  de que a

administração do Estado vai muito bem, graças a Deus. Vai muito bem, graças a

Deus e ao esforço do nosso Senador Aécio Neves, que teve a capacidade e, por que

não  dizer?,  a  coragem  de  mexer  na  estrutura  do  Estado,  cortando  cargos

comissionados, tirando do governo as pessoas que se serviam dele, mas que não

serviam ao governo, não serviam à população. São os chamados cabos eleitorais,

que vinham para o governo para saldar dívidas de eleições. O Senador Aécio Neves,

com a sensibilidade que lhe é peculiar, chamou o nosso atual Governador, Anastasia,

para  juntos  formularem  o  choque  de  gestão,  que  compreendeu  basicamente

economizar naquilo em que se pode economizar, especialmente nos mais de 2 mil

cargos que eram dados a cabos eleitorais, que participavam das campanhas. Esse

recurso passou a fazer parte do caixa do Estado e, em vez de alimentar os políticos,

passou a alimentar as necessidades do povo de Minas, aquelas mais importantes, na

saúde,  na  educação e na reestruturação do governo.  Foi  um ato de coragem do

Senador Aécio Neves, que, naquela época, tinha o seu companheiro, o Governador

Anastasia, na formulação e na condução do choque de gestão.

Há  cerca  de  três  semanas,  esta  Casa  aprovou,  e  eu  votei  com  toda  a  minha

capacidade de examinar a matéria, ou melhor, votamos novamente, pois já havíamos

votado, o mesmo projeto que autoriza o governo de Minas a buscar nos mecanismos
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internacionais recursos para fazer Minas cada vez melhor. O Caminhos de Minas e as

obras  importantes  para  o  nosso  Estado  agora  serão  concluídos,  graças  à

compreensão dos mecanismos internacionais de examinar profundamente as contas

do governo de Minas, o que a Oposição não faz. Ouvi  nesta Casa, por exemplo,

alguém da Oposição dizer que não sabia para que votar aquele projeto. Ouvi nesta

Casa Deputados da Oposição dizerem: “Minas está quebrada”.

Agora, com muito orgulho, vejo mecanismos internacionais: “Agência confere grau

de investimento à Minas de segurança”. Minas honra os seus compromissos. Minas

tem  capacidade  de  buscar  investimentos  no  exterior.  Minas  é  um  Estado  bem

administrado. Minas é um Estado que é exemplo de administração pública. Apesar de

o governo federal não dar o devido respeito e mérito ao nosso Estado, Minas é um

Estado sério, mesmo sozinho, mesmo lutando contra a correnteza. Digo isso e dou o

exemplo. Minas não é o 21º Estado de importância na Nação brasileira. Não somos o

21º, mas o 2º ou o 3º de importância. Mas, quando o governo federal resolve dar a

nós, mineiros, as casas do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, somos o

21º Estado. Mas, quando buscamos em Brasília o apoio para o nosso Estado, somos

o 21º.

Quero dizer ainda que o Estado do Rio de Janeiro é muito rico, pois recebe por lá

os “royalties” do petróleo. Do que é tirado das profundezas do mar, o governo do Rio

abocanha um ótimo percentual;  e  o governo federal  suspendeu a arrecadação da

taxação do minério. Há quantos anos não recebemos quase nada dos minérios que

exportamos, mas o Rio tem a garantia do seu petróleo, e o governo federal não dá a

Minas Gerais a mesma condição do petróleo. A mesma condição que dá ao petróleo

não dá ao minério, que é extraído do nosso Estado. Ou seja, aqui em Minas, estamos

acostumados a lutar. Somos um Estado formado por lutadores, vencedores, bravos

soldados  da  Nação  brasileira,  rico,  mas  que  não  tem  a  participação  do  governo

federal como os outros Estados.

Uma  parte  do  texto  diz  o  seguinte:  “O  comunicado  da  Standard  &  Poor's  foi

publicado na segunda-feira, enquadrando Minas Gerais no mesmo nível dos perfis

dos  passivos  financeiros  de  São  Paulo  e  Rio  de  Janeiro,  reconhecimento

internacional. Um resultado muito importante para o Estado. A obtenção do grau de
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investimento vai além de um reforço para a imagem positiva do Estado, pelo fato de

representar opção de qualidade para o crédito investido”.

Solicito  do  Sr.  Presidente mais  uns  minutos para  encerrar.  Queridos mineiros  e

queridas mineiras, temos lutado muito contra a correnteza. Temos lutado bravamente

contra os malefícios do governo federal impostos ao nosso Estado. Todas as vitórias

conquistadas  são  pela  responsabilidade,  pela  credibilidade  e  pela  boa  gestão  do

governo de Minas. Falta a mão amiga do governo federal em nosso Estado. Ele nos

tira os investimentos da Fiat que estavam programados, roubando-os e levando-os

para Pernambuco.  Ele  nos tira  os  investimentos da Petrobras,  levando-os para  a

Bahia.  Mesmo  assim,  nós,  de  Minas,  somos  vencedores.  Temos  orgulho  de  ser

mineiros.  Viva  Minas!  Viva  o  governo  de  Minas!  Viva  a  responsabilidade  social!

Obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 3.399 a 3.404/2012,

da  Comissão  do  Trabalho,  3.405  a  3.407/2012,  da  Comissão  de  Política

Agropecuária,  3.408 e  3.409/2012,  da Comissão de Direitos  Humanos,  e 3.410 a

3.412/2012,  da  Comissão  de Educação.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

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

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Administração  Pública  -  aprovação,  na  11ª

Reunião  Ordinária,  em  3/7/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.168/2012,  do  Deputado
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Doutor Viana, e do Requerimento nº 3.327/2012, da Comissão Especial da Violência

Contra a Mulher; de Esporte - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 3/7/2012, do

Projeto  de  Lei  nº  3.190/2012,  da  Deputada  Rosângela  Reis;  da  Pessoa  com

Deficiência - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 4/7/2012, dos Requerimentos

nºs  3.248  e  3.351/2012,  do  Deputado  Marques  Abreu;  de  Direitos  Humanos  -

aprovação, na 20ª Reunião Ordinária,  em 4/7/2012, dos Requerimentos nºs 3.325,

3.326 e 3.330/2012,  da Comissão Especial  da Violência  contra  a Mulher  (Ciente.

Publique-se.); e de Segurança Pública - cujo teor foi publicado na edição anterior.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez,  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.169,  2.196  e

2.523/2011 (À sanção.).

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 2.056/2011, do Deputado José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Pocrane os imóveis que especifica. Em discussão, o parecer.

Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  parecer.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. À sanção.

2ª Fase

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotada a matéria destinada a esta

fase, a Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação

da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada em

que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs

3.099  e  3.128/2012 sejam  apreciados,  em  primeiro  lugar,  nessa  ordem,  entre  as

matérias em fase de discussão.  Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovado. A

Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que há para a

discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.099/2012, do Governador do Estado,
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que  promove  incorporação  de  parcela  da  Gedima  ao  vencimento  básico  dos

servidores das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária, reajusta as tabelas de

vencimento básico da carreira de Auditor Interno do Poder Executivo, altera as Leis

nºs  15.463,  de  13/1/2005,  e  18.974,  de  29/6/2010,  e  dá  outras  providências.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela

aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo  nº  2,  que  apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a  palavra,  para

discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, esse projeto do

Governador  do Estado em discussão diz respeito  aos servidores públicos.  Ontem

fizemos  um  acordo  com  o  governo.  Sabidamente  estamos  em  obstrução,  mas

explicarei nossos motivos. Não nos interessa prejudicar projetos que tenham algum

interesse  para  os  servidores  e  para  o  próprio  Estado  de  Minas  Gerais,

independentemente de ser projeto do Governador.  Este projeto e o próximo, para

serem aprovados na próxima semana, precisam que suas discussões terminem hoje.

Como  vamos  terminar  a  discussão,  Deputado  Doutor  Viana,  preciso  esclarecer

algumas questões. Posteriormente, a discussão do projeto poderá ser concluída sem

qualquer problema, como acordado no dia de ontem.

Justifico, Sr. Presidente, minha ausência no dia de ontem. Eu estava em São Paulo,

em  uma  reunião  da  executiva  nacional  do  PT,  que  discutia  questões  eleitorais,

especialmente as de Belo Horizonte. Também visitei Deputados Estaduais de nosso e

de outros partidos naquele Estado. Debatemos o lançamento de uma candidatura do

PT. Por esse motivo não pude estar aqui ontem, mas os Deputados do PT que aqui

estiveram selaram esse acordo.

Queria em primeiro lugar esclarecer mais uma vez os motivos da obstrução. Às

vezes, para a população de Minas, obstrução de pauta pode soar de forma antipática.

A obstrução  tem  sempre  um  motivo  político.  Quando  nós,  do  PT,  comunicamos

obstrução, nós o fazemos com um sentido claro, sempre político e determinado para

resolver certas situações. Neste caso, duas situações precisam ser resolvidas. Uma é
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a greve da saúde. Vi Deputados do governo virem aqui hoje, na maior desfaçatez,

reclamar de problemas da Santa Casa. Junto-me a eles para resolver esse tipo de

problema.

Se há problema do governo federal,  de recursos da Santa Casa, vamos buscar

resolver, é obrigação nossa, e contem comigo. Mas será que esses Deputados não

estão vendo que há, na porta da Assembleia, uma greve da saúde pública do Estado,

na qual reclamam que o Estado não investe 12% na saúde pública? Falam de uma

emenda constitucional para que a União aplique, no futuro, 10% do PIB na questão

da saúde pública e que isso deve ser votado no Congresso Nacional.  Tudo bem.

Também  somos  a  favor  disso,  e  já  assinei,  mas  o  Estado  de  Minas  Gerais,  o

Governador do Estado, nós, Deputados, não temos nada a ver com a não aplicação,

em  Minas  Gerais,  do  preceito  mínimo  constitucional  de  12%  para  a  saúde?  Os

Deputados Estaduais nada têm a ver com isso? Eu tenho. São bilhões que deixam de

ser investidos na saúde pública em Minas porque o governo do Estado não aplica os

12%.

Ora, cabe aos Deputados fiscalizar, dizer o que pensam e não bater palma para a

não aplicação em Minas dos 12% na saúde. Isso é muita desfaçatez. Eu sei que o

Senador Aécio Neves, quando Governador, quebrou Minas, mas isso não pode ficar

barato, como se fosse algo normal, e agora só dizer: “Minas está quebrada, me dá

dinheiro, governo federal!”. Quero saber depois como os candidatos e os Deputados

do  governo  vão  fazer  campanha  no  interior,  prometendo  coisas  do  governo  do

Estado, obras e recursos. Prestem atenção, Prefeitos e povo de Minas: o governo do

Estado não tem um centavo para prometer nada, está quebrado. E eles dizem: “Tem

de trazer do governo federal, tem de trazer do governo federal”.

É verdade, Aécio quebrou Minas, mas, mesmo quebrando Minas Gerais, não está o

Prof.  Anastasia,  o  Governador  Anastasia  permitindo  burlar  a  Constituição? Só na

saúde,  foram  7  bilhões,  de  2003  a  2010,  que  não  tiveram  o  investimento

constitucional,  e  portanto  faltam  recursos  nos  hospitais,  nos  centros  de  saúde,

dinheiro obrigatório que o Estado não colocou, dos seus 12%, na saúde. E este ano

ele  assinou  um  termo  de  ajuste  de  gestão  –  TAG  -  que  vai  ser  motivo  de

representação do Ministério Público, contrário a isso, junto com o Tribunal de Contas
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do Estado, permitindo que o Estado, de novo, não aplique os 12% neste ano, no ano

que vem e, talvez, em 2015. Só este ano, serão mais 700 milhões que o governo de

Minas deixará de aplicar na saúde, e isso é obrigatório, segundo a Constituição. Se

fosse um Prefeito, teria sido cassado e estaria com seus direitos políticos suspensos

por oito anos. Aqui, o Governador do Estado não aplica, e fica por isso mesmo.

O Ministério Público vai agir, e vou denunciar isso sempre. A base do governo não

desvie o assunto: “Ah, mas não tem dinheiro o governo federal”. Não tem nada a ver:

são 12% obrigatórios, nas Constituições do Estado e Federal, do Estado de Minas

Gerais.  Não adianta  desviar  o  assunto,  o  governo  do Estado não  cumpre  a  sua

obrigação constitucional. Isso tem de ser dito aqui, não adianta dizer que é problema

da Dilma. Não, é problema do governo do Estado. Se a Dilma tem problema, aponte-

o  também,  mas  não  esconda  o  problema  de  Minas,  não  finja  que  não  o  vê.

Deputados da base do governo, da área de saúde, fingem que não sabem que há

problema  na  saúde  aqui.  Isso  é  absurdo,  é  muito  cinismo,  eu  diria  que  isso  é

esconder,  é tapar  o sol com a peneira. Cadê o dinheiro do Estado obrigatório  na

saúde pública? Este ano faltam 700 milhões, a saúde está em greve, o que o governo

do Estado vai fazer? A responsabilidade não é da Dilma, mas do Prof. Governador

Anastasia. Não importa se o Aécio quebrou Minas: o dinheiro da saúde tem de ficar

com os seus 12% constitucionais.

Sr. Presidente, o segundo motivo da nossa obstrução é a demissão dos servidores

da Cemig. Cadê as respostas das demissões? Vão continuar demitindo por quê? É

perseguição.  Prática  antissindical.  Não  iam  fazer  o  PSDB sindical?  Isso  é  balela

sindical tucana porque, na hora de agir, demitem servidores que têm estabilidade na

Cipa. Cadê o respeito sindical para dizer que vai-se formar o PSDB sindical? Isso é

balela, é PSDB patronal, como sempre foi, e, agora, demitem servidores da área da

saúde.  São  dois  motivos  que  nos  colocam  em  obstrução  aqui  na  Assembleia

Legislativa: uma greve na saúde, que o governo finge que não vê. O Hospital João

XXIII e todos os hospitais da Fhemig fazendo escala mínima, o governo não aplica o

mínimo constitucional, e estão ali, caladinhos, os Deputados do governo, fugindo do

assunto, como se ele não existisse.

Faço uma ressalva para o Deputado Bonifácio Mourão, que está procurando ajudar-
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nos  ao  intermediar  essa  discussão.  Ele,  sim,  tem  se  preocupado,  ligado  para  a

Secretária  Renata  Vilhena,  tentando  intermediar  a  discussão,  apesar  da

insensibilidade do governo. Portanto, faço essa ressalva e essa justiça ao Deputado

Bonifácio Mourão.  Mas outros Deputados têm a desfaçatez de desviar o assunto:

“Olha, na Santa Casa estão faltando recursos”. É verdade; mas a greve da saúde,

que cabe ao governo de Minas, eles fingem não ver. Essa é a primeira questão que

levanto.

Sr. Presidente, não posso deixar de chamar a atenção sobre a educação, que vai

no mesmo sentido. E esse projeto que está aqui, que pedi para discutir, diz respeito à

incorporação de uma parcela para determinados servidores públicos. Nesse projeto, o

governo  do  Estado  retira  mais  uma  conquista,  um  direito  dos  professores  e

trabalhadores  da  educação.  Um  grupo  de  servidores  vai  ganhar  direitos,  e,

evidentemente, estamos a favor das incorporações. Já outros não ganharão. Alguns

já me procuraram dizendo que apenas uma parte dos servidores vai  incorporar  a

parcela, mas a grande maioria, em especial os que recebem menos, não incorporará

essa Gedima e outras gratificações.

O pior,  no  que diz respeito  à  educação,  professores e professoras,  que já  têm

tempo  de  aposentadoria  –  25  anos  para  as  professoras  e  30  anos  para  os

professores –, que já estão no final de carreira, têm direito, estabelecido por lei, de

ficar fora de sala de aula no período em que estão para aposentar. O professor fica

um ou dois anos ajudando na secretaria da escola. Isso acontece até para não se

contratar outro servidor. O professor sai da sala de aula, pois já está exausto. Para

terem ideia, em Belo Horizonte essa lei se chama Pé na Cova. Mas aqui não querem

dar esse direito aos professores do Estado. Eles vão perder o direito do Pé na Cova.

Os  professores  já  estão  cansados,  coitados,  mas  ficam  na  sala  de  aula  assim

mesmo. Repito: esse projeto está tirando esse direito. Parece perseguição. Depois da

greve,  as  professoras  passaram  a  ser  perseguidas.  O  governo  do  Estado  e  a

Secretaria  de  Educação perseguem  os  professores.  Em  qualquer  conquistazinha,

meu povo,  há  perseguição.  Imaginem uma professora  não poder  alimentar-se  na

escola porque dizem que a alimentação é só para os alunos. Isso é maldade. Chega

a ser desumano. As professoras vão ter  de se alimentar escondido. Não se pode
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levar merenda para a professora. Em uma escola que visitei outro dia no interior do

Estado,  falaram-me  que  a  auxiliar  de  serviço  passa  o  prato  escondido  para  a

professora, alimentando-a, porque ela está cansada: deu aula em um turno e em

outro. Quando chega o horário da merenda, dão escondido para a professora. Isso é

pura perseguição.

Também  nesse  caso,  os  25%  para  a  educação  não  são  respeitados.  São

destinados  apenas 20%.  Sei  que o  Aécio  Neves  quebrou Minas.  Todos  sabemos

disso. Mas a aplicação dos 25% na educação, Deputado Doutor Viana, V. Exa. sabe

que é constitucional, não se pode deixar de acontecer. O inativo não faz parte do

investimento na educação. Nenhuma prefeitura nem governo do Estado podem dizer

que dentro dos 25% estão os inativos, mas aqui pode. E o Tribunal de Contas assina

um termo de ajuste de gestão – TAG – para permitir que o governo retire este ano

mais  R$700.000.000,00, sendo que já  tinha retirado mais  de R$7.000.000.000,00.

Somando a educação e a saúde, são R$15.000.000.000,00 de prejuízo para essas

duas áreas fundamentais. E a segurança pública não vai bem. Esse é o quadro de

Minas Gerais.

Mas os Deputados do governo querem falar  de outros planetas, Marte, Vênus e

Plutão. Aliás, espero que hoje a luz solar não interfira na TV Assembleia e minha fala

caia. Se bem que hoje pela manhã, vi que a luz solar, de fato, está interferindo nos

sinais de rádio. Hoje a TV Globo falou disso em um programa. Será mesmo? Aqui

dizem que, quando falo, há interferência. Esse raio solar não interfere sempre, ele é

meio tendencioso. Enfim, esse é outro assunto.

É estranha essa postura dos Deputados do governo. Deputado Doutor Viana, quero

chamar a atenção para isso. Agora virão as eleições municipais, e os Deputados da

base  do  governo  e  o  próprio  governo  vão  prometer  muito  aos  Prefeitos.  Preste

atenção,  meu povo  de  Belo  Horizonte  e  do  interior  de  Minas,  virá  um  monte  de

promessas de que o governo do Estado encherá de dinheiro e de obras as prefeituras

das cidades do interior e de Belo Horizonte. Não acreditem. Minas Gerais não tem

dinheiro para nada.

Quem diz isso não sou eu,  e sim os Deputados do governo que aqui  vieram e

disseram uma centena de vezes que Minas está quebrada. Tudo o que vem é do
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governo federal.  Nada vem do governo estadual.  Isso foi dito à exaustão. Se vier

promessa de que há recursos do governo do Estado para prefeituras e obras na sua

cidade,  não  acredite.  Minas  está  quebrada.  Aécio  Neves  quebrou  Minas  Gerais.

Infelizmente, esse é o quadro da realidade mineira.

Sr.  Presidente,  eu  não  poderia  deixar  de  vir  aqui  para  discutir  esse  projeto,  e

contrapor algumas considerações. Dizer que agora o governo aproveita muito bem os

recursos  públicos,  como  fez  o  Deputado  que  me  antecedeu?  Ora,  criaram  uma

Secretaria  extraordinária  de  investimentos,  que  é  política,  que  abrigará  o  Fuad

Noman, para que a Secretaria de Obras não tivesse um substituto, porque é preciso o

DEM fazer parte do acordo político de Aécio Neves na campanha presidencial de

2014!  Segredo  de  polichinelo.  Todos  sabem  disso.  Foram  criados  escritórios

estratégicos e 164 cargos por lei  delegada. Há um monte de gente pendurada no

governo. Até sobrinha do Cachoeira ganhou cargo do governo em Uberaba. Isso foi

mostrado na televisão. Agora, ficam falando em probidade, em aspectos técnicos.

Ora, às vezes ficamos enjoados por escutar esse tipo de coisa.

Terminarei  a  discussão  desse  projeto  no  2º  turno.  Adianto  apenas  que

apresentamos emendas, e o projeto voltará à comissão. Espero que o governo não

continue perseguindo as coitadas das professoras, tirando-lhes até o direito de ir para

uma secretaria fazer trabalho burocrático depois de trabalharem 25, 30 anos, em sala

de aula. Elas têm de ficar na escola. É mixaria, implicância, perseguição, assim como

persegue  sindicalistas.  Diante  de  tudo  o  que  ouvi  hoje,  cumprirei  o  acordo  que

fizemos  para  que  o  projeto  prossiga  na  pauta,  mas  continuamos  a  obstrução.

Esperamos que o governo se sensibilize com essas greves. Estamos esperando o

Ministério  Público  entrar  com  ação  contra  o  TAG  malfeito,  encomendado  pelo

governo,  que dá prejuízo à saúde e à educação pública,  como sempre fez Aécio

Neves. Agora, infelizmente, o Prof. Anastasia não tem coragem de romper com esse

procedimento antipopular deixado como herança para o povo de Minas Gerais. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Não há outros oradores inscritos.

- Vêm à Mesa as Emendas nºs 1 a 11, cujo teor foi publicado na edição anterior.
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do Deputado

Sávio  Souza  Cruz,  que recebeu o  nº  1,  uma  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  que

recebeu o nº 2, duas do Deputado Neider Moreira, que receberam os nºs 3 e 8, duas

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que receberam os nºs 4 e 5, duas do Deputado

Carlin Moura, que receberam os nºs 6 e 7, e três do Deputado Rogério Correia, que

receberam os nºs 9 a 11, e , nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,

encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para

parecer.

A Presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber  uma  emenda  do  Deputado  Carlin  Moura,  por  guardar  identidade  com  a

Emenda nº 1, do Deputado Sávio Souza Cruz.

- O teor da emenda não recebida foi publicado na edição anterior.

A Presidência informa, ainda, que as emendas encaminhadas pelo Governador do

Estado por meio das Mensagens nºs 237/2012, publicada em 24/5/2012, e 261/2012,

publicada  em  20/6/2012,  foram  contempladas  nos  pareceres  das  Comissões  de

Justiça e de Fiscalização Financeira, respectivamente, e serão arquivadas nos termos

do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

O Sr.  Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.128/2012, do

Governador do Estado, que altera o art. 96 da Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011, que

dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração Pública, de Educação

e de Fiscalização Financeira opinam pela  aprovação do projeto.  Em discussão,  o

projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa o Substitutivo nº 1, cujo teor foi publicado na edição anterior.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado

Rogério Correia, que recebeu o nº 1, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento

Interno,  encaminha  o  Substitutivo  com  o  projeto  à  Comissão  de  Administração

Pública, para parecer.
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Discussão,  em  2º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  8/2011,  do

Deputado Ulysses Gomes e outros, que altera o § 1º do art. 59 da Constituição do

Estado  para  vedar  a  posse  de  suplentes  de  Deputados  durante  o  recesso

parlamentar,  excetuando-se  a hipótese de convocação extraordinária.  A Comissão

Especial  opina  pela  aprovação  da  proposta.  Em  discussão,  a  proposta.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão,  em 1º turno,  da Proposta de Emenda à Constituição nº  32/2012,  do

Deputado Délio Malheiros e outros, que altera o art. 21 da Constituição do Estado,

ficando  vedada  a  investidura  e  a  nomeação  para  agentes  públicos  de  pessoas

inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação federal. A Comissão

Especial  opina  pela  aprovação  da  proposta  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta.  Em  discussão,  a  proposta.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão.

Encerramento

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

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

Deputados para a especial de amanhã, dia 5, às 9 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/6/2012

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,

os  Deputados  Carlin  Moura  e  Paulo  Guedes.  Havendo  número  regimental,  o

Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  no  exercício  da  Presidência,  declara  aberta  a

reunião e, nos termos do art.120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura

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

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

as  denúncias  de  intoxicação  apresentadas  pelos  funcionários  da  extinta
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Superintendência  de  Combate  à  Malária  -  Sucam  -,  órgão ligado à  Funasa e  ao

Ministério da Saúde. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir os Srs. Gilson de Carvalho Queiroz Filho, Presidente da Funasa, representando

Alexandre Rocha Santos Padilha, Ministro de Estado da Saúde; Vera Lúcia Campos

Ferreira,  Agente  Administrativo  do  Ministério  da  Saúde  em  Minas  Gerais,

representando  Alencar  Tadeu  Winter,  Gestor  do  Ministério  da  Saúde  em  Minas

Gerais; Jussara Griffo, Diretora da Confederação Nacional dos Servidores Públicos

Federais  e  Diretora  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Ativos,  Aposentados  e

Pensionistas do Serviço Público Federal no Estado de Minas Gerais; Carlos Henrique

de Melo, Diretor do Sindicato dos Trabalhadores Ativos Aposentados e Pensionistas

do  Serviço  Público  Federal  no  Estado  de  Minas  Gerais;Vando  Euripes  da  Silva,

Guarda de Endemias e Filiado do Sindicato dos Trabalhadores Ativos Aposentados e

Pensionistas do Serviço Público Federal no Estado de Minas Gerais; Guilherme da

Silva Malta, Servidor do Ministério da Saúde, que são convidados a tomar assento à

mesa.  A  Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Paulo  Guedes,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após,  passa a  palavra  aos  convidados,  para  que façam  suas  exposições.  Nesse

ínterim, assume os trabalhos o Deputado Doutor Viana, que abre a fase dos debates.

Segue-se ampla discussão,  conforme consta das notas  taquigráficas.  Cumprida a

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

convidados e do público em geral, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Viana - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/6/2012

Às 10h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Elismar Prado, Marques Abreu e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao

Deputado  Delvito  Alves,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor
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Wilson Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

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

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Em seguida, comunica o recebimento

da seguinte correspondência:  ofícios do Deputado Lafayette de Andrada, Líder do

Bloco Transparência e Resultado, indicando o nome do Deputado Delvito Alves para

membro efetivo dessa Comissão; do Sr. Alex Sandro Gonçalves Pereira, Chefe de

Gabinete do  Ministro  do  Trabalho  e Emprego,  prestando informações relativas  ao

Requerimento n° 2.882/2012, que encaminhou ao Minis tério do Trabalho e Emprego

pedido de providências para o aumento da fiscalização relativa ao cumprimento da lei

de  cotas  que reserva,  nos setores público e privado,  vagas  de emprego para as

pessoas  com  deficiência;  e  do  Sr.  Leonardo  Mattos,Vereador  Municipal  de  Belo

Horizonte,  sugerindo seja  realizada  reunião de  audiência  pública  desta  Comissão

para  debater  a  educação  dos  surdos  no  Estado,  em  especial  o  fechamento  de

escolas estaduais bilíngues para surdos. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projetos  de  Lei  nº  1.041/2011,  na  forma  do

Substitutivo nº 1 e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Doutor Wilson Batista). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento  nº  3.218/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

votação, é aprovado requerimento do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja

encaminhado ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran - MG pedido de

informações sobre as medidas adotadas em relação à acessibilidade arquitetônica

das clínicas cadastradas para a realização de exame médico, visando à obtenção e à

renovação da carteira de habilitação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2012.

Doutor Wilson Batista,  Presidente – Marques Abreu – Carlos Pimenta – Elismar

Prado.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

19/6/2012

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite e André Quintão, membros da supracitada Comissão. Havendo

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

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.154 e 3.157/2012, em turno único

(Deputado  Tadeu  Martins  Leite),  e  3.190/2012,  em  turno  único  (Deputado  André

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

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

Projetos  de  Lei  nºs  135/2011 com a  Emenda nº  1;  e  3.126,  3.132,  3.140,  3.155,

3.159/2012,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o Requerimento nº 3.244/2012. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 181 e 1.927/2011; 2.791, 2.980, 3.080 e 3.101/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados Marques

Abreu, André Quintão e Tadeu Martins Leite em que solicitam seja enviado ofício ao

Secretário de Estado de Esportes e da Juventude solicitando empenho na liberação

de recursos para a construção de uma quadra poliesportiva no Município de João

Monlevade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Marques Abreu, Presidente – Fabiano Tolentino – Elismar Prado.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/6/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Délio Malheiros e Duilio de Castro, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta

a  reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  Deputado Liza  Prado,

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

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

destina  a  discutir  as  dificuldades  enfrentadas  pelos  consumidores  para  efetuar  a

portabilidade de financiamento bancário, em especial na obtenção de contratos e na

emissão de boletos  para quitação antecipada e a discutir  e  votar  proposições  da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Maria  Laura Santos,  Coordenadora do Procon Municipal  de  Belo Horizonte;

Gianni Carla Ferreira Maia e Campos, Coordenadora do Procon Campo Belo; e os

Srs.  Jacson Rafael Campomizzi,  Procurador  de Justiça e Coordenador do Procon

Estadual;  Marcelo Rodrigo  Barbosa,  Coordenador  do  Procon Assembleia;  Gilberto

Dias de Souza, Gerente do Procon Assembleia; Cristiano Elderson de Araújo Abreu,

Advogado  de  Prerrogativas  da  OAB-MG;  Eduardo  de  Souza  Floriano,  Assessor

Jurídico do Procon Municipal  de Juiz de Fora;  Bartolomeu Ribeiro,  Diretor  da BV

Financeira; Ricardo Martins Motta, advogado da BV Financeira; Clélio Vieira Santa

Bárbara, Agenciador de Negócios; Wendell Coelho, advogado, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente como autor do requerimento que deu origem ao

debate tece suas considerações iniciais. Em seguida, passa a palavra ao Deputado

Duilio de Castro, também autor do requerimento. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os
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trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  da  Deputada  Liza

Prado, e dos Deputados Délio Malheiros, Duilio de Castro, Vanderlei Miranda, Romel

Anízio,  Fabiano  Tolentino  e  Antônio  Carlos  Arantes  (3)  em  que  solicitam  seja

encaminhado  ao  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  -  DER/MG  -  e  ao

Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP/MG - pedido de providências para

que  construam  a  alça  viária  no  Município  de  Pains;  seja  encaminhado  ofício  ao

Consórcio  "Nascentes  das  Gerais"  solicitando que envie  à  Assembleia  Legislativa

relatórios bimestrais de gestão contendo informações sobre arrecadação, tráfego e

segurança,  entre outras.  Solicitam, ainda que tais  relatórios  sejam elaborados em

linguagem  acessível  ao  cidadão  não  especialista;  seja  encaminhado  ofício  ao

Consórcio "Nascentes das Gerais", concessionária do contrato de Parceria Público-

Privada da Rodovia MG-050, para que envie a esta Comissão os planos anuais de

melhoria de segurança daquela via elaborados desde de início da vigência da referida

parceria;  solicita,  ainda,  que cópia  dos  novos  planos  anuais  de  segurança sejam

remetidos a esta Comissão assim que elaborados; Antônio Júlio em que solicita seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  pedido  de

informações  sobre  o  novo  programa de  universalização  a  telefonia  móvel  "Minas

Comunica II"; solicita, ainda, que seja enviado a essa Comissão a minuta do edital de

licitação; Liza Prado em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

discutir a matéria veiculada no jornal “Estado de Minas”, no Caderno de Economia, de

16/7/2012,  onde  cita  nome  de  algumas  empresas  frigoríficas  que  promovem

adulteração no peso e na qualidade da carne colocada para o consumo em nosso

estado;  Délio  Malheiros, Liza Prado e Duilio  de Castro (3),  em que solicitam seja

encaminhado ao Consórcio Arena Independência pedido de informações sobre os

critérios, locais de vendas e demais condições relativas à venda de ingressos dos

jogos  realizados  no  Estádio  Independência;  seja  encaminhada  à  Associação  dos

Magistrados Mineiros -  Amagis - cópia das notas taquigráficas, para que todos os

magistrados  mineiros  tomem  conhecimento  do  debate  realizado,  bem  como  ao

Procon Estadual para que os dados trazidos nessa audiência sejam eventualmente
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utilizados para ajuizamento de ação civil pública; e em que solicitam à Gerência de

Consultoria  Temática  desta  Casa  a  elaboração  de  cartilha  informativa  sobre  a

portabilidade bancária a fim de dar amplo conhecimento aos consumidores mineiros

sobre o tema. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Duilio de Castro - Liza Prado.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

25/6/2012

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues, membros da

supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado João

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  estabelecer  diretrizes  do  Fórum  Legislativo  de  Segurança

Pública e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os Srs.  Deputado Federal  Efraim Filho,

Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da

Câmara  dos  Deputados;  Deputado  Cabo  Maciel,  Presidente  da  Comissão  de

Segurança Pública  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado do Amazonas;  Deputado

Gilsinho Lopes, Presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do

Estado  do  Espírito  Santo;  Deputado  Major  Araújo,  Presidente  da  Comissão  de

Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás; Deputado Cabo

Almi, Presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do

Estado do Mato Grosso do Sul; Deputado Capitão Samuel, Presidente da Comissão

de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado do Sergipe; Deputado

Sargento  Aragão,  Presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Tocantins; Deputado Delegado Cavalcante, Presidente da

Comissão de Defesa Social da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará; Deputado
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Sargento  Amauri  Soares,  Vice-Presidente  da  Comissão de  Segurança  Pública  da

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que são convidados a tomar

assento  à  mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  aos  membros  da  Comissão,

autores do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2012.

João Leite, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues - Maria Tereza

Lara.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/6/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Reuniões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues, membros da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Presidente  da  Assembleia

Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro. Havendo número regimental, o Deputado Dinis

Pinheiro declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

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

Presidência informa que a reunião se destina a debater a cooperação dos Estados

nas  questões  relacionadas  à  segurança  pública,  bem  como  a  instalar  o  Fórum

Legislativo de Segurança Pública. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para  ouvir  os  Srs.  Efraim  Filho,  Presidente  da  Comissão  de  Segurança

Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados; Walter Prado,

Presidente da Comissão de Direitos Humanos e membro da Comissão de Serviço

Público,  Trabalho,  Segurança e  Municipalismo da Assembleia  Legislativa  do  Acre;

Cabo  Maciel,  Presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública  da  Assembleia

Legislativa do Amazonas; Gilsinho Lopes, Presidente da Comissão de Segurança da

Assembleia Legislativa do Espírito Santo; Major Araújo, Presidente da Comissão de

Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Goiás;  Cabo Almi,  Presidente da
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Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul;

Capitão  Samuel,  Presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública  da  Assembleia

Legislativa  de  Sergipe;  Sargento  Aragão,  Presidente  da  Comissão  de  Segurança

Pública da Assembleia Legislativa de Tocantins; Delegado Cavalcante, Presidente da

Comissão de Defesa Social da Assembleia Legislativa do Ceará; Sargento Amauri

Soares,  Vice-Presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública  da  Assembleia

Legislativa de Santa Catarina; Fábio Manhães Xavier, Coordenador-Geral de Análise

e  Desenvolvimento  de  Pessoal  da  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Pública,

representando o Sr. José Eduardo Cardozo, Ministro da Justiça; a Sra. Regina Maria

Filomena de Luca Miki, Secretária Nacional de Segurança Pública; os Srs. Denilson

Feitosa, Secretário Adjunto de Defesa Social, representando o Sr. Antônio Augusto

Junho Anastasia, Governador do Estado; Robson Lucas da Silva, Subsecretário de

Promoção da Qualidade e Integração do Sistema de Defesa Social; a Sra. Roberta de

Mesquita Ribeiro,  Defensora Pública,  representando a Sra.  Andréa Abritta  Garzon

Tonet, Defensora Pública-Geral; o Cel. PM Divino Pereira de Brito, Chefe do Estado-

Maior da PMMG, representando o Cel. PM Márcio Martins Sant´Ana, Comandante-

Geral dessa corporação, e o Sr. Welington Peres Barbosa, Delegado-Geral de Polícia,

representando a Polícia Civil, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado João Leite, autor do requerimento que

deu  origem  ao  debate  público,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  o

Presidente instala o Fórum Legislativo de Segurança Pública, que tem por objetivo

estabelecer  a  cooperação  entre  os  Poderes  Legislativos  Estaduais  nas  questões

relativas  à  segurança  pública,  e  dá  posse  a  sua  Mesa,  que  tem  a  seguinte

composição:  Presidente,  Deputado  João  Leite;  Vice-Presidente  da  Região  Norte,

Deputado Cabo Maciel;  Vice-Presidente  da  Região  Nordeste,  Deputado Delegado

Cavalcante;  Vice-Presidente  da  Região  Centro-Oeste,  Deputado Cabo  Almi;  Vice-

Presidente da Região Sudeste, Deputado Gilsinho Lopes; Vice-Presidente da Região

Sul, Deputado Sargento Amauri Soares; e Secretário, Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Dinis  Pinheiro  retira-se  da  reunião,  assumindo  a  Presidência  dos

trabalhos o Deputado João Leite, que, logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
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conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

João Leite, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Sargento Rodrigues.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/6/2012

Às  9h5min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Duarte Bechir, Sargento Rodrigues e Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo

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

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a

subscreve.  A Presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  dar  continuidade à

discussão sobre denúncias referentes às atividades do crime organizado em Juiz de

Fora,  com  envolvimento  de  policiais  civis  e  militares  do  Estado  e  comunica  o

recebimento  da seguinte  correspondência:  ofícios  da Sra.  Priscila  Pereira Santos,

Delegada de Polícia, informando que em relação as ameaças narradas no relatório de

visita feita por esta Comissão à comunidade Quilombo de Pimentel, no Município de

Pedro Leopoldo, foram lavrados os Termos Circunstanciados de Ocorrência e que

está em tramitação na Delegacia o Inquérito Policial 1219913, tendo como vítima Luiz

Carlos de Oliveira Aguiar, filho de Cláudia Marques de Oliveira; e dos Srs. Cel PM

Hebert Fernandes Souto Silva, Corregedor da PMMG, solicitando o envio de prova

que  permeia  as  acusações  noticiadas  em  desfavor  do  investigado  Ten.-Cel.  PM

Marcos  Barbosa  da  Fonseca,  Comandante  do  19º  BPM  Teófilo  Otôni,  conforme

registro  nas  notas  taquigráficas  da  5ª  Reunião  Ordinária  desta  Comissão;  Celso

Santos  Carvalho,  Secretário  Nacional  de  Acessibilidade  e  Programas  Urbanos  –

substituto – Ministério das Cidades, esclarecendo que a Comissão deverá observar

os  arts.  5º  e  6º  da  CF  e  dando  ciência  da  Resolução  Recomendada  nº  87,  de

8/12/2009, do Conselho das Cidades, que trata da Política Nacional de Prevenção e

Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos; e de correspondência publicada no “Diário
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do Legislativo”,  na data mencionada entre parênteses: ofícios do Sr.  Josué Costa

Valadão, Secretário  Municipal  de Governo (21/6/2012);  da Sra.Maria Coeli  Simões

Pires, Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais (22/6/2012). A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. André

Estevão Ubaldino Pereira, Procurador de Justiça Coordenador do Centro de Apoio

Operacional ao Combate ao Crime Organizado; Alexandre França Campbell  Pena,

Delegado-Geral da Polícia Civil, representando Renato Fabrício Teixeira, Corregedor-

Geral da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Cel. PM Hebert Fernandes Souto

Silva, Corregedor da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; Cap. PM Yoshio Luiz

Yamaguchi,  135ª  Companhia  do  2º  Batalhão de Polícia  Militar;  Cb PM Alexandre

Maurício Terra dos Santos, 31ª Companhia da Polícia Militar em Juiz de Fora; Cb PM

Marcelo de Oliveira Fabre, 70ª Companhia da Polícia Militar em Juiz de Fora, que são

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

Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao debate,  para suas

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

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

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

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

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater a situação do Instituto Médico

Legal (IML) de Belo Horizonte, no tocante aos aspectos que ferem a questão dos

direitos humanos; Rogério Correia, Pompílio Canavez e Sávio Souza Cruz em que

solicitam sejam encaminhados ao Governador do Estado e ao Presidente da Cemig

pedidos de providências para a reversão das demissões, sem justificativas,  de 16

eletricitários concursados da Cemig Serviços, bem como de outros 4 trabalhadores da

Cemig Distribuição, todos com estabilidade, por serem membros da Comissão Interna

de Prevenção de Acidentes – Cipa - ou dirigentes sindicais; Luzia Ferreira e Rogério

Correia, em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para analisar e

discutir o anteprojeto de Estatuto da Diversidade Sexual elaborado pela Ordem dos

Advogados  do Brasil,  o  qual  prevê a  criação de  um  microssistema que concede
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direitos, criminaliza a homofobia e prevê políticas públicas para a população LGBT;

Durval  Ângelo  (3)  em que solicita  seja  encaminhada manifestação de repúdio  ao

Senado  Federal  do  Paraguai,  pela  forma  como  foi  conduzido  o  processo  de

"impeachment" do ex-Presidente Fernado Lugo, uma vez que a soberania popular foi

agredida, ferindo normas elementares da ordem constitucional, a começar pelo direito

de defesa; seja encaminhada manifestação de apoio ao ex-Presidente do Paraguai,

Fernando Lugo, em função do golpe parlamentar sofrido; seja realizada reunião de

audiência pública para tratar das graves ocorrências ligadas a afronta aos direitos

humanos dos trabalhadores da empresa Cenibra - Celulose Nipo Brasileira S.A., em

todo o Estado de Minas Gerais,  os quais vem sendo submetidos a altos riscos à

saúde e elevado índice de demissões coletivas; Sargento Rodrigues em que solicita

seja  realizada  visita  desta  Comissão  ao  Presidente  e  ao  relator  da  Comissão

Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, instaurada para apuração de

práticas criminosas desvendadas pelas operações Vegas e Monte Carlo, da Polícia

Federal, com o objetivo de entregar o relatório de visita realizada por esta Comissão à

Delegacia  da  Polícia  Federal  em  Juiz  de  Fora,  a  fim  de  ouvir  denúncias  de

envolvimento de policiais civis e militares com o crime organizado em Juiz de Fora e

da  transcrição  do  depoimento  do  contraventor  ouvido,  acompanhada  por  mídia

contendo o áudio do referido depoimento. Após, é aprovado o relatório de visita à

Delegacia  de  Polícia  Federal  em  Juiz  de  Fora,  realizada  em  15/6/2012,  com  a

finalidade  de  ouvir  denúncias  sobre  o  crime  organizado  no  Município  e  sobre

ameaças de morte sofridas por policiais civis e militares, o qual será publicado após

as assinaturas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2012.

Rogério Correia, Presidente.

Relatório de Visita

Comissão de Direitos Humanos

Local visitado: Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora

Apresentação
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A requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, a Comissão de Direitos Humanos

visitou,  em  15/6/2012,  a  Delegacia  da  Polícia  Federal  em  Juiz  de  Fora,  com  a

finalidade  de  ouvir  denúncias  sobre  o  crime  organizado  no  Município  e  sobre

ameaças de morte sofridas por policiais civis e militares.

Participaram da visita o Deputado Paulo Lamac, Vice-Presidente da Comissão de

Direitos  Humanos;  o  Deputado  Sargento  Rodrigues;  Cláudio  Roberto  Pessoa

Dornelas,  Delegado-Chefe  da  Delegacia  da  Polícia  Federal  em  Juiz  de  Fora;  o

Delegado Federal Humberto de Mattos Brandão; Cláudio Costa Viveiros, Agente da

Unidade de Inteligência da Polícia Federal; Luís Gustavo de Melo Beltrão, Promotor

de Justiça Coordenador da Promotoria do Juizado Especial Cível e Criminal de Belo

Horizonte; Alexandre Campbell  França, Subcorregedor da Polícia Civil;  o Ten.-Cel.

PM Moisés Ricardo Pinto, Subcorregedor  da Polícia Militar;  Vânia Menezes Costa

Pinheiro,  Promotora  de  Justiça  da  Comarca  de  Matias  Barbosa;  Kelma Marcenal

Pinto, Promotora de Justiça de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Juiz

de Fora; Plínio Lacerda, Promotor de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial

da Comarca de Juiz de Fora.

Relato

A  Comissão  foi  recebida  pelos  Delegados  Federais  Cláudio  Roberto  Pessoa

Dornelas e Humberto de Mattos Brandão, que acompanharam os Deputados até as

dependências da Delegacia Federal de Juiz de Fora, onde os demais participantes da

visita aguardavam.

Inicialmente,  o  Delegado Federal  Cláudio  Roberto  Pessoa  Dornelas  ressaltou  a

coragem do depoente, A. J. M., tido como banqueiro de jogo do bicho, ao comparecer

ao Departamento da Polícia Federal e denunciar as ações criminosas imputadas a

agentes do Estado e assinalou a necessidade de se manter o nome e a imagem do

depoente em sigilo, para garantir sua segurança.

O Deputado Sargento Rodrigues ressaltou a necessidade de registro, em áudio e

vídeo, do depoimento e garantiu o caráter sigiloso e reservado do material registrado.

Agradeceu  o  suporte  logístico  dado  pela  Delegacia  da  Polícia  Federal  para  a

realização da visita e ressaltou que a presença da Comissão de Direitos Humanos em

Juiz de Fora naquela oportunidade representava o apoio da ALMG às autoridades de
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segurança para apuração do suposto envolvimento de policiais civis e militares com o

crime organizado naquele Município.

Em resposta a questionamento do Promotor de Justiça Plínio Lacerda, o Deputado

Sargento  Rodrigues  descreveu  quais  elementos  de  informação  já  tinham  sido

amealhados  até  o  momento,  ressaltando  que,  a  partir  de  denúncia  anônima,

obtiveram-se  informações  do  envolvimento  de  policiais  civis  e  militares  com  a

exploração de jogos ilegais em Juiz de Fora. Asseverou que as notas taquigráficas

das  reuniões anteriores  desta Comissão,  com as informações  já  obtidas,  estão  à

disposição das autoridades competentes e poderão ser requisitadas.

Reafirmou a importância da realização daquela visita ao assinalar que nos últimos

quatro anos foram apreendidas em Juiz de Fora mais máquinas caça-níqueis do que

em Belo Horizonte, cuja população é muito superior à daquele Município. Assinalou a

rentabilidade  da  exploração  de  cada  máquina,  bem  como  o  descaramento  de

Frederico Márcio Arbex ao abordar um oficial da PMMG para tentar cooptá-lo para

associar-se à exploração de jogos ilícitos. Além disso, ressaltou que as investigações

apontam o envolvimento de Frederico Márcio Arbex com o Comando da PMMG, pois

restou apurado que ele disse que era sócio do Cel. PM Anselmo, ex-Comandante da

4ª RPM, em negócios ilícitos e que “de Soldado a Coronel o procuravam pedindo

dinheiro e que sempre deu dinheiro aos policiais”. Tais alegações foram confirmadas

por policiais militares ouvidos pela Comissão de Direitos Humanos. Ressaltou que o

policial militar que apresentou as denúncias ora investigadas, o Cb. PM Mageste, teve

o seu armário arrombado e o seu carro danificado quando estava estacionado em

frente ao no batalhão onde serve, reputando tais acontecimentos como represálias.

O  Deputado  encerrou  suas  manifestações  iniciais  assinalando  a  omissão  no

prosseguimento  das  investigações  em  face de oficiais  da  PMMG contra  os  quais

pesam denúncias de envolvimento nos fatos ora apurados.

O Delegado Federal Cláudio Roberto Pessoa Dornelas asseverou que Frederico

Márcio Arbex está envolvido com a exploração de prostituição e de jogos ilegais e

realização de bailes funk em Juiz de Fora.

Em seguida,  colheu-se o depoimento de  A.  J.  M.,  acusado de contrabando por

explorar máquinas caça-níqueis entre 2000 e 2007, quando foi preso. O depoente
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disse que conhece Frederico Márcio Arbex, tido como um dos grandes exploradores

do jogo ilegal  em Juiz de  Fora,  juntamente com Gerôncio,  que é investigador  da

Polícia  Civil.  Segundo  o  depoente,  Frederico  e  Gerôncio  exploravam,  cada  um,

aproximadamente  500  máquinas  caça-níqueis,  que,  no  auge  da  atividade  ilegal,

tinham faturamento semanal de R$400,00, por máquina, nos pontos mais rentáveis.

Asseverou que metade do valor  total arrecadado era consumido por despesas da

exploração, entre elas o pagamento de propinas a autoridades policiais. Confirmou

que Frederico Márcio Arbex explora casa de prostituição em Juiz de Fora e usou a

empresa Empada Caipira como meio para lavar o dinheiro obtido com a exploração

de jogos ilícitos.

O depoente narrou que em agosto de 2010 explorava jogo ilegal (jogo do bicho),

quando  foi  alvo  de  ação  policial  protagonizada  pelos  policiais  civis  Marcelo  e

Alexandre, vulgo “Carioca”. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão na

residência  do  depoente,  os  referidos  policiais  apreenderam  um  computador  onde

havia informações sobre a exploração do jogo do bicho pelo denunciante. Após a

apreensão, o depoente foi conduzido à 7ª Delegacia da Polícia Civil em Juiz de Fora.

Na delegacia, os policiais Marcelo e Alexandre perguntaram ao depoente quanto ele

estaria disposto a pagar pelas informações contidas no computador apreendido. A

pergunta foi feita na presença do Delegado Fernando Camarota Filho, que a tudo

assistia.  O  depoente  respondeu  que  pagaria  a  quantia  de  R$5.000,00.  Nesse

momento,  o  Delegado  Fernando  Camarota  Filho  disse  aos  policiais  Marcelo  e

Alexandre que a devolução do computador ao depoente, sem lavratura do auto de

apreensão e sem menção às informações nele contidas, lhe custaria R$10.000,00,

valor com o qual o depoente concordou. Acertado o valor da vantagem ilícita a ser

auferida  pelos  policiais  civis,  o  denunciante  recebeu  de  volta  o  computador

apreendido e o levou consigo.

Em seguida, o depoente compareceu à Delegacia da Polícia Federal em Juiz de

Fora e narrou os fatos à autoridade policial federal. No dia seguinte, de posse da

quantia  exigida,  o  denunciante  retornou  à  Delegacia  da  Polícia  Federal  para

xerocopiar as cédulas a serem entregues aos policiais civis e ao Delegado da Polícia

Civil a título de vantagem ilícita. Posteriormente, por volta das 16 horas daquele dia, o
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denunciante foi até a 7ª Delegacia da Polícia Civil, entregou o dinheiro ao policial civil

Marcelo e foi embora. Após, ele retornou à Delegacia da Polícia Federal e assinou

termo de depoimento onde narrou os fatos acima descritos.

Outrossim,  o  denunciante  disse  que  ouviu  dizer  que  o  Delegado  Fernando

Camarota Filho cobrava R$500,00 por mês, por ponto, dos exploradores de caça-

níqueis estabelecidos no Centro de Juiz de Fora. Também ouviu dizer  que outros

Delegados e  policiais  civis  estavam envolvidos,  sem contudo saber  declinar  seus

nomes, e que o Cel. PM Anselmo era amigo e sócio de Frederico Márcio Arbex, que

participava de festas com prostitutas e promovidas pelo último.

Narrou  que  o  Ten.  PM  Yamaguchi  descobriu  que  policiais  civis  revendiam

irregularmente máquinas caça-níqueis apreendidas em operações da Polícia Militar

em Juiz de Fora. Perguntado sobre os nomes de bicheiros que atuam em Juiz de

Fora,  o  denunciante  recusou-se  a  responder,  sob  alegação  de  autoproteção  e

segurança.  Por  outro  lado,  confirmou  que  policiais  militares  faziam  a  segurança

pessoal de Frederico Arbex.

Ressaltou  que a  casa  noturna  denominada  Boite  Prime,  cuja  propriedade é  de

Frederico  Márcio  Arbex,  é  casa  de  prostituição  que  funcionou  por  vários  anos,

segundo  o  seu  entendimento,  com  a  conivência  das  autoridades  administrativas

locais. Outrossim, confirmou o envolvimento de Frederico Arbex com a exploração de

jogos ilegais, exploração da prostituição e corrupção ativa.

O depoente assinalou que a exploração de máquinas caça-níqueis atualmente está

pulverizada  no  Município  de  Juiz  de  Fora,  com  muitos  particulares  explorando  a

atividade “no varejo”,  ou seja, com poucas máquinas, e acredita que tal  atividade

diminuiu no Município por causa da repressão da Polícia Federal.

O depoente disse que o policial civil Gerôncio explora jogo ilícito de caça-níqueis e

relatou que se envolveu em uma disputa por ponto de exploração de jogo com ele.

Nessa ocasião, o policial Gerôncio se valeu de seu cargo para intimidá-lo e vencer a

disputa pelo ponto em discórdia.

Ressaltou ainda que sabe que Frederico Arbex se vale de terceiros para ocultar seu

patrimônio, que é tido como consideravelmente alto para os padrões do Município de

Juiz  de  Fora.  Asseverou  que  Frederico  Arbex  investiu  aproximadamente
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R$1.300.000,00  na  construção  da  casa  noturna  que  ele  explora.  Assinalou  que

Frederico está envolvido com contravenções de jogo do bicho e exploração de caça-

níqueis há 15 anos, tendo construído seu patrimônio a partir dessas atividades ilícitas.

Confirmou que o Cb. PM Fabri achacava exploradores do jogo do bicho de Juiz de

Fora, apreendendo valores nos pontos de exploração, lavrando boletins de ocorrência

nos  quais  constavam  valores  inferiores  àqueles  efetivamente  arrecadados  e

apoderando-se das diferenças, o que configura, em tese, o delito de prevaricação.

Por  outro  lado,  o  depoente  asseverou  que  outros  Delegados  da  Polícia  Civil

também recebiam propinas de exploradores do jogo do bicho em Juiz de Fora. Citou

os nomes dos Delegados  Cristino  e César,  que receberam R$16.000,00 por  mês

entre 2004 e 2005. Alertou ainda que a Polícia Civil não realiza a repressão dos caça-

níqueis  em  Juiz  de  Fora  porque  recebe  valores  dos  contraventores  por  ponto

explorado.

Denunciou que policiais militares também comparecem em pontos de exploração do

jogo do bicho em Juiz de Fora, arrecadam os valores ali encontrados valendo-se de

ameaças e violência, e vão embora sem lavrar qualquer boletim de ocorrência, o que

aperfeiçoaria, em tese, o delito de roubo.

O depoente asseverou que as máquinas caça-níqueis são procedentes do Rio de

Janeiro e já vem montadas, sendo entregues diretamente nos pontos previamente

especificados.  Assinalou  também  que  Frederico  Arbex  implantou  a  utilização  de

máquinas eletrônicas da marca Luk para apontamento de jogo do bicho em Juiz de

Fora.  As  referidas  máquinas  vieram  de  Goiás,  pelo  que  o  depoente  sugeriu  que

existiria  relação  entre  Frederico  Arbex  e  o  contraventor  Carlos  Cachoeira,  sem,

contudo, poder afirmar peremptoriamente a existência de tal relação.

Por fim, o depoente asseverou que o Delegado Fernando Camarota Filho conhecia

os Promotores Carlos Augusto e Cleverson, ambos lotados em Juiz de Fora e a quem

dirigiu pessoalmente  a  “notitia  criminis”  sobre a  exigência de vantagem ilícita  por

parte  do  Delegado  Camarota  e  dos  policiais  civis  Alexandre  e  Marcelo  para  que

deixassem de praticar  ato  de  ofício,  mas,  segundo seu entendimento,  não houve

atuação ministerial para apuração dos fatos.
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Conclusão

Em face das denúncias, a Comissão de Direitos Humanos aprovou os seguintes

requerimentos:  1)  para  que  este  relatório,  a  transcrição  do  depoimento  do

contraventor ouvido durante a visita e de mídia que contenha o seu registro em áudio

sejam enviados, para conhecimento e tomada das providências cabíveis, ao Senador

Vital do Rego e ao Deputado Federal Odair  Cunha, respectivamente Presidente e

relator  da  Comissão  Parlamentar  Mista  de  Inquérito  do  Congresso  Nacional

instaurada  para  apuração  de  práticas  criminosas  desvendadas  pelas  operações

Vegas  e  Monte  Carlo,  da  Polícia  Federal;  2)  para  que  este  relatório  e  as  notas

taquigráficas da audiência pública realizada em 4/6/2012 sejam encaminhados ao

Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, ao Presidente do Conselho Nacional do

Ministério  Público  e  ao  Corregedor-Geral  do  Ministério  Público,  com  pedido  de

providências para que adotem as medidas necessárias para apuração da prática, em

tese, do delito de prevaricação imputada aos Promotores Marco André Ladeira de

Oliveira,  Cleversson  Raymundo  Sbarzi  Guedes  e  Carlos  Augusto  Esteves  de

Carvalho, lotados na Comarca de Juiz de Fora.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2012.

Paulo Lamac - Sargento Rodrigues.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/6/2012

Às  9h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Luzia  Ferreira

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

Deputados  Carlos  Mosconi  e  Doutor  Wilson  Batista,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Carlos  Mosconi,

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

Wilson  Batista,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

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

que a reunião se destina a debater os programas de reconstrução mamária através

do  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS  –  em  pacientes  que  tiveram  suas  mamas

mutiladas pelo tratamento do câncer de mama, e o direito à preservação da fertilidade



326
____________________________________________________________________________

através  de  técnicas  de  reprodução  assistida  com  criopreservação  de  embriões  e

gametas em pacientes submetidos ao tratamento de câncer. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Maria Elvira Salles Ferreira, Ex-

Deputada Estadual e Federal, e os Srs. Marcílio Dias Magalhães, Superintendente de

Redes  de  Atenção  à  Saúde,  representando  Antônio  Jorge  de  Souza  Marques,

Secretário de Estado de Saúde; João Henrique Penna Reis, Presidente da Sociedade

Brasileira de Mastologia – Regional Minas Gerais, e Ricardo Mello Marinho, Diretor

Científico  da  Clínica  Pró-Criar,  representando  João  Pedro  Junqueira  Caetano,

especialista em infertilidade e Presidente dessa instituição, os quais são convidados a

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

Batista, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

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

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

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. São recebidos pela Presidência, para serem apreciados

em reunião posterior, requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão em que

solicita seja realizada audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 1.259/2011,

de autoria do Deputado Leonardo Moreira, que proíbe o uso de produtos, materiais ou

artefatos  que contenham amianto em sua composição,  e Délio  Malheiros  em que

solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  discutir  o  lançamento  irregular  de

resíduos gerados pelas atividades do Instituto Médico-Legal de Belo Horizonte nas

águas do Rio Arrudas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Wilson Batista - Hely Tarqüínio.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

27/6/2012

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,
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Délio Malheiros, Fred Costa, Lafayette de Andrada, Sebastião Costa e Duarte Bechir

(substituindo  o  Deputado  Neider  Moreira,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Délio  Malheiros,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião

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

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o

recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:

Projeto de Lei nº 3.086/2012, no 2º turno (Deputado Lafayette de Andrada). Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a votação,

é aprovado requerimento de autoria  do Deputado Délio  Malheiros em que solicita

inversão da pauta de modo que o  Projeto  de Lei  Complementar  nº  28/2012 seja

apreciado em primeiro lugar. A Presidência suspende os trabalhos por cinco minutos

para acordo entre as lideranças. Reabertos os trabalhos, o Deputado Lafayette de

Andrada  assume  a  Presidência  e  registra  a  presença  dos  Deputados  Sebastião

Costa,  Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  Neider  Moreira,  por  indicação  da

Liderança do BTR) e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Délio  Malheiros,  por

indicação da Liderança do BAM) membros da supracitada Comissão. Após discussão

e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  28/2012  (relator:  Deputado  Gustavo

Corrêa) na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça e pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.086/2012 (relator: Deputado Lafayette

de Andrada) na forma do vencido em 1º turno. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Délio  Malheiros,  Presidente  -  Elismar  Prado -  Gustavo Valadares -  Lafayette de

Andrada.
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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/6/2012

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glaycon Franco,

João Leite e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Sebastião Costa, por indicação

da  Liderança  do  BRT),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Glaycon Franco, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  da  pauta  e  a  deliberar  sobre  proposições  da  Comissão.  O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei Complementar nº 13/2011, no 2º

turno (relator: Deputado João Leite). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.322, 3.255, 3.285, 3.286/2012. A requerimento do Deputado

Duarte  Bechir,  aprovado pela  Comissão,  é  adiada a  votação do Requerimento  nº

3.273/2012. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final dos Projetos de Lei nº 3.035/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados Rogério Correia em que solicita seja encaminhado à Copasa pedido de

informações  sobre  os  motivos  pelos  quais  não foram solucionados  os constantes

vazamentos na rede de abastecimento de água do Município de São José da Lapa;

seja encaminhado à Copasa pedido de providências em prol do fiel cumprimento do

prazo previsto para o início de funcionamento do novo sistema de abastecimento de

água dos Municípios de São José da Lapa, Vespasiano e Lagoa Santa, para que a

partir  de  agosto  de  2012  o  abastecimento  comece  a  ser  efetuado  por  meio  da

captação  existente  no  Sistema  do  Rio  Paraopeba;  seja  encaminhado  à  Copasa

pedido de cópia do cronograma de implantação do novo sistema de abastecimento de

água  dos  Municípios  de  São  José  da  Lapa,  Vespasiano  e  Lagoa  Santa;  seja
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encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências em prol da efetiva

alocação  de  recursos  orçamentários  que  garantam  o  imediato  início  das  obras

previstas  no  Programa  de  Revitalização  da  MG-434;  seja  encaminhado  ao

Governador  do  Estado  pedido  de  informações  sobre  os  prazos  para  a  efetiva

execução das obras previstas no Programa de Revitalização da MG-434; Fred Costa

em que solicita seja realizada visita ao Prefeito de Belo Horizonte, com a presença de

representantes  de  associações  de  bairros,  para  tratar  de  temas  relacionados  à

verticalização no Município de Belo Horizonte. É rejeitado requerimento do Deputado

Elismar  Prado  em  que  solicita  reunião  de  audiência  pública  no  Município  de

Uberlândia,  para  debater  o  novo  modelo  de  assistência  à  saúde  do  Instituto  de

Previdência do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - que prevê a cobrança, além dos

3,2  %  descontados  na  remuneração  mensal  do  servidor  público  estadual,  das

consultas,  exames  e  procedimentos  médicos,  bem  como  as  dificuldades  de

atendimento e possível paralisação dos procedimentos no Hospital Madrecor, para os

conveniados do Ipsemg de Uberlândia e região. É adiada a votação, a requerimento

do Deputado Duarte Bechir aprovado pela Comissão, do requerimento do Deputado

Fred Costa em que solicita reunião de audiência pública para debater o fechamento

imediato da oferta de vagas para veículos no entorno de igrejas de Belo Horizonte.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2012.

Pompílio Canavez, Presidente .

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

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

LEGISLATURA, EM 27/6/2012

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana,

Antônio  Júlio,  João  Vítor  Xavier,  Romel  Anízio  e  Ulysses  Gomes,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor

Viana, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

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



330
____________________________________________________________________________

Presidência informa que a reunião se destina a cumprir o que determina a Lei de

Responsabilidade Fiscal no que se refere à demonstração e à avaliação, por parte do

Poder  Executivo,  do  cumprimento  das  metas  fiscais  estabelecidas  para  o  Estado

referentes ao primeiro quadrimestre de 2012, a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da

seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada

entre parênteses: ofícios do Sr. Antônio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo

do Fundo Nacional de Assistência Social; do FNDE (2.668) (publicados no “Diário do

Legislativo”  de  21/6/2012.);  e  dos  Srs.  Antônio  Carlos  Andrada,  presidente  do

TCEMG; Antônio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência  Social;  do  FNDE  (665);  e  da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de

Planejamento e Gestão (publicados no “Diário do Legislativo” de 23/6/2012). A seguir,

comunica que termina dia no 28/6/2012 o prazo para o recebimento de emendas ao

Projeto  de  Lei  nº  3.164/2012.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.781/2012  (Deputado  Ulysses  Gomes),  no  2º  turno;  e  2.401/2001  (Deputado

Gustavo Perrella), no 1º turno. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para  ouvir  a  Sra.  Maria  da  Conceição  Barros  de  Rezende,  Diretora  da

Superintendência de Contadoria Geral, e o Sr. Kléber Mateus, Assessor da Diretoria

Central  de  Gestão  da  Dívida  Pública,  representando  o  Sr.  Leonarodo  Maurício

Colombini, Secretário de Estado de Fazenda; e a Sra. Maria Rita de Carvalho Rocha,

Diretora  da  Central  de  Gestão  Fiscal,  representando  a  Sra.  Renata  Vilhena,

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, os quais são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. O Deputado João Vítor Xavier retira-se da

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

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Os Projetos de Lei nºs 1.135, 2.344, 2.382 e 2.401/2011 e 2.996, 3.033,

3.056 a 3.058 e 3.099/2012 são retirados da pauta por determinação do Presidente
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da  Comissão  por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  Após  discussão  e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º

turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.745  na  forma  do  vencido  no  1º  turno  (relator:

Deputado  Doutor  Viana);  e  2.781/2012  na forma  do vencido  no  1º  turno  com as

Emendas nºs 1 a 3 (relator: Deputado Ulysses Gomes). O parecer sobre o Projeto de

Lei nº 2.811/2012, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de

prazo regimental pelo relator, Deputado Doutor Viana. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário.  Após discussão e  votação,  é  aprovado,  em

turno único, o Projeto de Resolução nº 3.256/2012,  que recebeu parecer  por  sua

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana - Tiago Ulisses - João Vítor Xavier.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

17ª LEGISLATURA, EM 27/6/2012

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Carlos  Pimenta  e  Celinho  do  Sinttrocel,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  a  Presidente,  Deputada Rosângela  Reis,

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

Carlos  Pimenta,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

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

que a  reunião  se destina  a apreciar  a matéria  constante  na  pauta  e comunica o

recebimento da seguinte correspondência,  publicada no “Diário do Legislativo”  em

21/6/2012:  ofícios  dos  Srs.  Francisco  Alves  dos  Reis  Junior,  Chefe  da  Seção  de

Segurança e Saúde do Trabalhador,  da  Superintendência Regional  do Trabalho e

Emprego  em  Minas  Gerais,  e  Helder  Amorim,  Procurador-Chefe  da  Procuradoria

Regional do Trabalho da 3ª Região. A Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:
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Projetos de Lei nºs 2.460/2011, no 1º turno; 283/2011, 2.828, 3.171 e 3.209/2012, em

turno único (Deputado Carlos Pimenta); 2.666/2011, 3.179 e 3.189/2012, em turno

único (Deputado Tadeu Martins Leite); 2.988 e 3.187/2012, em turno único (Deputado

Pompílio Canavez); 3.192/2012, em turno único (Deputado Juninho Araújo); e avoca a

si a relatoria dos Projetos de Lei nºs 2.755/2011 e 3.182/2012, em turno único. Passa-

se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação da Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1

ao  Projeto  de  Lei  nº  767/2011  (relator:  Deputado  Carlos  Pimenta,  em  virtude  de

redistribuição). Ato contínuo, após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 1.164/2011, em turno

único;  e  2.525/2011,  em  1º  turno,  na  forma do  Substitutivo  nº  2,  que  apresenta,

ficando  prejudicado  o  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

(relator: Deputado Celinho do Sinttrocel, em virtude de redistribuição); e 688/2011, em

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda  nº  1,  que  apresenta  (relator:  Deputado  Carlos  Pimenta,  em  virtude  de

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

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

Projetos de Lei nºs 1.843/2011, 2.795/2012 com a Emenda nº 1, 3.150/2012 com a

Emenda nº  1,  3.030,  3.139,  3.143 e 3.150/2012,  que receberam parecer  por  sua

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

Requerimentos nºs 3.167, 3.217, 3.237, 3.254 e 3.280/2012. Submetidos a discussão

e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei  nºs 43, 435, 1.718, 1.773, 2.235, 2.552/2011, 2.867, 2.932, 2.967,

2.968, 3.020, 3.023, 3.024, 3.026, 3.028, 3.029, 3.039, 3.040, 3.045, 3.046, 3.053,

3.054, 3.092, 3.105, 3.109 e 3.110/2012. A Presidente, Deputada Rosângela Reis, a

fim de apreciar  proposições de sua autoria, passa a direção dos trabalhos para o

Deputado  Carlos  Pimenta.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  Parecer  de

Redação Final  do  Projeto de Lei  nº  1.661/2011.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
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Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos da Deputada Rosângela Reis e do Deputado André Quintão (6) em

que solicitam seja encaminhado à Universidade do Estado de Minas Gerais pedido de

providências  para  a  inclusão,  em  sua  grade  curricular,  de  matéria  referente  ao

Estatuto da Criança e do Adolescente; seja encaminhado à Secretaria de Estado do

Desenvolvimento Social – Sedese – e à Secretaria de Estado Extraordinária da Copa

do Mundo pedido  de providências  para  a  definição de uma agenda de ações de

prevenção  do  trabalho  infantil  e  de  combate  à  exploração  sexual  de  crianças  e

adolescentes, tendo em vista a realização da Copa das Confederações, em 2013, e

da Copa do Mundo, em 2014, com a ampliação dos investimentos para a efetivação

dessa agenda; seja encaminhado à Sedese pedido de providências para a realização

de diagnóstico específico sobre o trabalho infantil no Estado; seja encaminhado ao

Ministério  Público,  ao  Tribunal  de  Justiça  e  à  Defensoria  Pública  pedido  de

providências  para  a  inclusão  de  matéria  referente  ao  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente  nos  cursos  preparatórios  de  suas  respectivas  carreiras;  seja

encaminhado às Corregedorias  do Ministério  Público,  do Tribunal  de Justiça e da

Defensoria Pública e ao Conselho Nacional de Justiça pedido de providências para

coibir a expedição de autorização judicial para o trabalho de adolescentes menores

de 16 anos de idade – exceto na condição de aprendiz, para adolescentes de 14 a 16

anos –, conforme previsto na Lei Federal nº 10.097, de 2000; seja encaminhado à

Sedese pedido de providências com vistas à ampliação dos investimentos para a

melhoria  da  estrutura  e  das  condições  de  trabalho  do  Conselho  Estadual  de

Assistência Social e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A  Presidente,  Deputada  Rosângela  Reis,  retoma  a  direção  dos  trabalhos.  Ato

contínuo, são aprovados, cada um por  sua vez,  os  requerimentos dos Deputados

Rogério  Correia  em que  solicita  seja  encaminhado  à  Cemig  e  à  Cemig  Serviços

pedido de informações sobre a motivação da demissão de funcionários da Cemig

Serviços ocorrida nos últimos meses, com especificação da motivação da demissão

dos Srs. Paulo Marinho, Cláudio Coelho e Goethe Eduardo Barroso e da Sra. Adriana

Lúcia de Melo; e Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada reunião para

debater,  em  audiência  pública,  as  condições  de  trabalho  dos  empregados  de
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empresas  de  transporte  de  valores.  São  recebidos  pela  Presidência,  para  serem

apreciados  em reunião  posterior,  os  requerimentos  dos  Deputados  Anselmo José

Domingos em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para tratar do

tema  "Alienação  Parental";  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública para debater as condições de trabalho dos servidores

nas instituições federais de ensino; e da Deputada Rosângela Reis e do Deputado

Carlos  Pimenta  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão pedido de providências para a realização de diagnóstico do

terceiro  setor  no  Estado,  a  fim  de  se  conhecerem  as  características  e  as

potencialidades das instituições desse segmento para atuar em colaboração com o

Estado na implementação das políticas públicas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – Duarte Bechir – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/6/2012

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Fabiano  Tolentino,  Doutor  Viana  e  Rogério

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

Arlen Santiago. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos

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

Deputada Liza Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  política  pública  de  assistência  técnica  e

extensão rural para a agricultura familiar no Estado de Minas Gerais e comunica o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  Ofício  nº  301/12  do  Sr.  Átila  Maia  da

Rocha,  Secretário  Executivo  do  Ministério  da  Pesca  e  Aquicultura,  publicado  no

“Diário  do  Legislativo”  em  (22/6/2012).  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos
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ordinários da reunião para ouvir os Srs. Edmar Guariento Gadelha, Subsecretário de

Estado de Agricultura Familiar;  Marcelo Lana Franco, Presidente, em exercício, da

Emater; Rômulo Luiz Campos, Assessor da Fetaemg, representando Vilson Luiz da

Silva, Presidente; Rodrigo Sant'Ana Alvim, Diretor da Faemg, representando Roberto

Simões,  Presidente;  Carlos  Augusto  de  Carvalho,  Diretor-Geral  do  Sindicato  dos

Trabalhadores em Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais;

Emílio  Elias  Mouchrek  Filho,  Presidente  da  Sociedade  Mineira  de  Engenheiros-

Agrônomos; Carlos Roberto Alves, Presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do

Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. Os Deputados

Antônio Carlos Arantes e Doutor Viana, autores do requerimento que deu origem ao

debate, tecem suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos  ordinários  da  reunião  e  passa à  3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Liza Prado

e  dos  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Doutor  Viana,  Rogério  Correia  e  Arlen

Santiago (5)  em que solicitam  seja  realizada visita  dos  membros da Comissão à

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão para debater as demandas para o

fortalecimento da Emater; seja encaminhado a esta Casa projeto de lei de planos de

cargos  e  salários  pelo  Governo  do  Estado  para  os  servidores  da  Emater;  seja

encaminhado ao Superintendente Regional  do Incra no Estado ofício solicitando a

realização de vistoria no Projeto de Assentamento Lagoa Dourada com o objetivo de

viabilizar a liberação dos recursos do Banco do Brasil para a construção de casas;

seja  encaminhado  ao  Presidente  da  Emater  pedido  de  providências  para  o

fortalecimento e a ampliação dos projetos voltados para a juventude rural no âmbito

do  Programa Minas  sem Fome,  em  especial  do  Projeto  Transformar;  e  que  seja

realizada reunião de audiência pública no Distrito de Barra do Guaicuí, no Município

de  Várzea  da  Palma,  para  debater  os  problemas  enfrentados  pelo  Projeto  de

Assentamento Tanque Rompe Dias. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a  presença  dos  parlamentares,  dos  convidados  e  do  público  em  geral,
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente – Fabiano Tolentino – Liza Prado.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

ENCHENTES, EM 28/6/2012

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago,

Gustavo  Corrêa  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  Deputado  Doutor  Wilson

Batista,  por  indicação da Liderança do BTR),  membros da supracitada Comissão.

Estão presentes,  também, a Deputada Liza  Prado e o Deputado Délio  Malheiros.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do  Deputado Dalmo Ribeiro

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina  a  programar  os  trabalhos,  e a  discutir  e  votar  proposições da

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

discussão e a votação de proposições da Comissão. Na oportunidade, ficam fixados o

dia e horário das reuniões ordinárias para as quintas-feiras, às 10 horas. Submetidos

a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Arlen

Santiago (4) em que solicita seja aprovado como indicativo para a programação dos

trabalhos desta Comissão, o seguinte temário: a) os sistemas federal e estadual de

defesa civil,  b) a política estadual de defesa civil -  potencialidades e limitações, c)

aspectos críticos  da gestão  de riscos e prevenção de desastres,  d)  resposta  aos

efeitos das enchentes - com destaque para os protocolos de solicitação de recursos

por parte dos municípios, governo estadual e federal, e) acompanhamento de obras

de reconstrução das áreas afetadas pela enchentes no Estado de Minas Gerais, f)

fiscalização da aplicação dos recursos repassados aos municípios para aplicação em

obras  decorrentes  das  enchentes  no  Estado;  seja  convidado o  engenheiro  Paulo

Antônio  M.  Avelar  a  contribuir  para  o  trabalho  desta  Comissão  de  maneira

permanente; seja realizada audiência pública para debater e obter esclarecimentos se

o governo federal  tomou medidas  necessárias  para  garantir  moradia  adequada e
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segurança para moradores de baixa renda no período chuvoso, bem como os direitos

humanos violados por conta da ausência de planejamento federal nessa área; sejam

realizadas audiências públicas para debater (a nível federal, estadual e municipal) a

aplicação  dos  recursos  repassados  aos  Municípios  para  reparação  dos  danos

decorrentes  das  enchentes;  Délio  Malheiros,  em  que  solicita  seja  encaminhado

pedido de informação aos Ministérios da Integração Nacional e das Cidades sobre as

ações empreendidas para atender às vítimas das enchentes de 2012 no Município de

Além  Paraíba;  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública para debater e obter esclarecimentos se o Estado de

Minas  Gerais  tomou  medidas  necessárias  para  garantir  moradia  adequada  e

segurança para moradores de baixa renda no período chuvoso, bem como os direitos

humanos violados por conta da ausência de planejamento nessa área. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2012.

Arlen Santiago, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 28/6/2012

Às  18h45min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  a  Deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o Deputado Doutor Wilson Batista, por indicação da Liderança do BTR)

e  os  Deputados  Paulo  Lamac  e  Sebastião  Costa  (substituindo  o  Deputado  Célio

Moreira, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa,

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

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

destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

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

requerimentos do Deputado Paulo Lamac (2) em que solicita seja realizada reunião
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de audiência pública para que seja apresentado o programa Aliança pela Vida, bem

como para discutir a Resolução nº 3205, de 4/4/2012, da Secretaria de Estado de

Saúde, que aprova o Plano Mineiro de Enfrentamento ao Uso Indevido de Álcool,

Crack e Outras Drogas, no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial do Estado de

Minas Gerais; e seja realizada visita ao 49º Batalhão da Polícia Militar, localizado na

região  de  Venda  Nova,  nesta  Capital,  para  conhecer  o  projeto  Túnel  da  Droga.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Paulo Lamac, Presidente – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

29/6/2012

Às 9h15min, comparece no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Grão-Mogol o

Deputado Rogério Correia (substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da

Liderança do PT), membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a obter esclarecimentos sobre denúncia de que a mineradora SAM

estaria ameaçando agricultores para que vendam suas terras, especialmente no Alto

Rio Pardo. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Maria de Lourdes de Souza Nascimento, Presidente da Associação de Mulheres

do  Norte  de  Minas;  o  Sr.  Aldenir  Vianna  Pereira,  Diretor  de  Cidadania  do  Iter,

representando  o  Sr.  Wander  Borges,  Secretário  Extraordinário  de  Regularização

Fundiária; o Ten. PM Idalécio José Leite Ferreira, Comandante do Pelotão de Polícia

Militar  de  Grão-Mogol,  representando  o  Cel.  PM  Márcio  Martins  Sant'Ana,

Comandante-Geral  da  PMMG;  os  Srs.  Eduardo  Nascimento,  Assessor  de  Meio

Ambiente da Fetaemg, representando o Sr.  Vilson Luiz da Silva, Presidente dessa

entidade; Adair Pereira de Almeida, representante da comunidade do Distrito de Vale

das Cancelas, do Município de Grão-Mogol; Alexandre Gonçalves, representante da
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Comissão  Pastoral  da  Terra  em  Montes  Claros;  Moisés  Borges  de  Oliveira,

Coordenador Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens; Élcio Pacheco, da

Rede Nacional Advogados Populares – Renap -, e Lúcio Moreira Costa, Presidente

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Grão-Mogol, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Deputado Rogério Correia, na condição de autor do requerimento

que deu origem ao debate,  tece suas considerações iniciais.  Logo após,  passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência

prorroga a reunião por duas horas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2012.

Paulo Lamac, Presidente – Sargento Rodrigues – Rogério Correia.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/7/2012

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara,

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

Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

da Sra. Thais Kessia de Barros Carneiro, cidadã de Nova Era, requerendo que esta

Comissão solicite  aos  órgãos competentes  apuração de suposto  crime de  tortura

cometido nesse Município; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”,

no dia 14/6/2012: do Cel. PM Luís Carlos Dias Martins, Chefe do Gabinete Militar do

Governador. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.637/2012, no

1º turno, para o qual designou o Deputado Sargento Rodrigues como relator. Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada



340
____________________________________________________________________________

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.319 e 3.329/2012. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovados  requerimentos  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais lotados na 5ª CIA M ESP/8 RPM,

arrolados  em  lista  anexa,  pela  atuação  no  Bairro  Fraternidade,  Município  de

Governador Valadares, que culminou na apreensão de quase 10 kg de drogas, além

de  outros  materiais  úteis  à  fabricação  e  à  comercialização  de  substância

entorpecente,  cujo  proprietário  foi  preso  em  flagrante  delito;  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro  Silva,  em que solicita  o acompanhamento  desta Comissão à reunião que

acontecerá  no  dia  9/7/12,  na  Câmara  Municipal  de  Frutal,  com  a  presença  do

Secretário de Estado de Defesa Social, do Chefe da Polícia Civil e do Comandante

Geral da Polícia Militar,  para debater o alto índice de criminalidade na região; dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Zé Maia e Antônio Lerin (7), em que solicitam seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para elevar a

4ª Compahia Independente da Polícia Militar em Frutal à condição de Batalhão; seja

encaminhado  ao  chefe  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  aumentar  o

efetivo  da  polícia  civil  no  Município  de  Frutal,  tendo  em  vista  o  aumento  da

criminalidade  e  a  celeridade  da  proteção  jurisdicional;  seja  encaminhado  ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências para construir um novo presídio

fora  do  centro  do  Município  de  Frutal,  ressaltando  que  o  existente  já  apresenta

lotação  excessiva;  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Defesa  Social  pedido  de

providências  para  aumentar  o  número  de  vagas  com  vistas  à  internação  de

adolescentes infratores nos Municípios  de  Uberaba e Uberlândia,  bem como seja

realizado estudo para a  construção,  em Frutal,  de um Centro  de  Internação para

Adolescentes;  seja  encaminhado  ao  Comandante-Geral  da  PMMG  pedido  de

providências para ampliar a sede da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar

em Frutal, tendo em vista as péssimas condições de trabalho dos policiais militares

nesse local; seja encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências com

vistas à construção de uma clínica para recuperação de dependentes químicos; seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para efetivar a
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implantação do projeto "Olho Vivo" no Município de Frutal, tendo em vista o aumento

da violência, da criminalidade e do tráfico de drogas na região. Cumprida a finalidade

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

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2012.

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

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/7/2012

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette  de  Andrada,  Sebastião  Costa,  Doutor  Wilson  Batista  (substituindo  o

Deputado  Neider  Moreira,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  Elismar  Prado

(substituindo  o  Deputado  Rogério  Correia,  por  indicação  da  Liderança  do  PT)  e

Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Fred Costa, por indicação da Liderança

do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado Délio  Malheiros,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

3.128/2012  é  retirado  de  pauta,  atendendo  a  determinação  do  Presidente,  por

descumprimento  de  pressupostos  regimentais.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário.  Após discussão e  votação,  é  aprovado,  em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.168/2012, que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 3.327/2012. Passa-se à 3ª Fase

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

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

requerimentos dos Deputados Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião
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de audiência pública para debater o déficit do quadro de servidores do Tribunal de

Justiça e a ilegalidade do exercício de atividade-fim por servidores não integrantes do

quadro do Judiciário mineiro; e Fred Costa em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para discutir  o Projeto de Lei nº 1870/2011, que dispõe sobre o

cadastro  de  entidades  representativas  de  dependentes.  Foi  recebido  pela

Presidência,  para  posterior  apreciação,  o  requerimento  do  Deputado  Gustavo

Valadares em que solicita  seja convocado o Secretário de Estado de Saúde para

prestar  informações sobre os  critérios  de distribuição de recursos desta Pasta  na

última quinzena de junho. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada - Rogério Correia - Liza Prado.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 3/7/2012

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Lamac,

Doutor Wilson Batista e Duarte Bechir (substituindo este ao Deputado Célio Moreira,

por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dr. Wilson Batista, dispensa a

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

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

discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Paulo Lamac, em que

solicita seja encaminhada manifestação de congratulações às autoridades arroladas

em lista anexa, pela colaboração prestada às atividades do Programa Educacional de

Resistência às Drogas da Polícia Militar - Proerd. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.
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Paulo Lamac, Presidente

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

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

LEGISLATURA, EM 3/7/2012

Às 20h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, João Vítor Xavier e Tiago Ulisses, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei

nºs 1.135, 2.344 e 2.382/2011 e 2.996, 3.033 e 3.056 a 3.058/2012 são retirados da

pauta  por  determinação  do  Presidente  da  Comissão,  por  não  cumprirem

pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar

nº 28/2012 (relator: Deputado Zé Maia) e dos Projetos de Lei nºs 1.369/2011 (relator:

Deputado João Vítor Xavier), 2.401/2012 (relator: Deputado Tiago Ulisses, em virtude

de redistribuição) e 2.816/2012 (relator: Deputado Antônio Júlio), todos na forma dos

Substitutivos  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça;  e  3.211/2012  (relator:

Deputado Doutor Viana, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº 2.881/2012

é convertido em diligência à Secretaria de Saúde, atendendo-se a requerimento do

relator, Deputado Doutor Viana, aprovado pela Comissão. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana - Ivair Nogueira - Rosângela Reis - Lafayette de

Andrada.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.482/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria  do  Deputado  Paulo  Lamac,  a  proposição  em  epígrafe  revoga  a  Lei

Estadual nº 13.958, de 26/7/2001.

Publicado no “Diário  do  Legislativo”  de  23/9/2011,  foi  o  projeto  preliminarmente

analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade. Em 18/5/2012, devido à similaridade da matéria, foi

anexada  à  proposição  o  Projeto  de  Lei  nº  3.165/2012,  de  autoria  do  mesmo

Deputado, que altera a Lei nº 13.958, de 26/7/2001, que cria a Área de Proteção

Ambiental - APA - Fazenda Capitão Eduardo e dá outras providências.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

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

Fundamentação

A proposição em exame pretende revogar a Lei nº 13.958, de 26/7/2001, que cria a

Área de Proteção Ambiental - APA - Fazenda Capitão Eduardo, na região nordeste do

Município  de  Belo  Horizonte,  junto  aos  limites  dos  Municípios  de  Santa  Luzia  e

Sabará.

Em sua justificação,  o autor argumenta que o acelerado processo de expansão

urbana  dessa  região  e  a  não  implementação  efetiva  da  APA teriam  levado  à

descaracterização  da  área.  Além  disso,  considera  que  as  políticas  urbanas

municipais, fundadas no zoneamento instituído pela lei de uso e ocupação do solo do

Município de Belo Horizonte, teriam características mais condizentes com a realidade

local.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça diligenciou a proposição à

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

que opinou pela alteração do texto da lei, e não pela sua revogação. Na proposta, a

Semad  sugere  as  seguintes  alterações:  nova  redação  ao  art.  1º,  incorporando

memorial descritivo georreferenciado e retificando a área da APA; revogação dos arts.

3º  e  5º,  removendo  as  proibições  incompatíveis  com  a  categoria  e  suprimindo
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disposição inerente à lei  de forma geral;  e nova redação ao art.  4º,  especificando

modos de implantação, administração e gestão. Esses argumentos foram acatados

pela Comissão,  que concluiu pela juridicidade,  constitucionalidade e legalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que reproduz a proposta da citada secretaria.

Ainda no curso de sua tramitação, foi anexada à proposição o Projeto de Lei nº

2.165/2012,  de  autoria  do  mesmo Deputado,  que altera  a  lei  de  criação da APA

Fazenda Capitão Eduardo, reproduzindo a proposta encaminhada pela Semad.

Para  procedermos  à  avaliação  da  proposição  quanto  ao  mérito,  cabe,

primeiramente, remontar a história recente dos terrenos da antiga Fazenda Capitão

Eduardo.

Pesquisando  a  legislação  municipal  sobre  o  tema,  verifica-se  que,  no  início  da

década de 1970, os terrenos da antiga fazenda foram desapropriados pela Prefeitura

e  cedidos à  Superintendência Municipal  de  Limpeza  Urbana para implantação de

aterro sanitário. Contudo, até meados da década de 1980, tal equipamento urbano

não  havia  sido  implantado,  o  que levou a  administração  municipal  a  promover  o

assentamento de famílias integrantes do Movimento dos Sem-Casa I e II em parte

das terras, conforme informações da ONG Favela É Isso Aí. Esses assentamentos,

precariamente assistidos em seus primeiros anos, deram origem ao que são hoje os

Bairros Capitão Eduardo, Beija-Flor e Paulo VI.

Nos anos 1990, concomitantemente às reivindicações por infraestrutura básica, as

associações de moradores da região se organizaram para tentar impedir a instalação

do aterro na região, mobilizando Deputados Estaduais e Vereadores. Nesse contexto,

teve origem o Projeto de Lei nº nº 741/1999, de autoria parlamentar, que propôs a

proteção ambiental da antiga fazenda, considerada uma das últimas áreas verdes da

capital.

A proposição considerava a instituição de uma unidade de conservação – UC – uma

medida eficaz para assegurar o bem-estar social, protegendo os atributos ambientais

da  região.  Nessa  perspectiva,  a  categoria  APA  foi  escolhida  por  conciliar  a

manutenção da propriedade privada à proteção ambiental, por meio do controle das

atividades  causadoras  de  significativos  impactos  ambientais.  Assim,  em  2001,  foi

oficialmente instituída a APA Fazenda Capitão Eduardo.
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Não obstante,  a essa UC foram estabelecidas restrições quanto ao uso do solo

mais severas que as da Lei Federal nº 6.902, de 1981, que dispôs sobre a categoria

APA, o que, pode-se supor, teve por objetivo assegurar a não implantação do aterro

sanitário.  Contudo,  a  APA Fazenda  Capitão  Eduardo  nunca  teve  seu  conselho

constituído  ou  seu  plano  de  manejo  elaborado,  o  que  indica  que  a  UC  não  foi

devidamente efetivada.

Em 2006, o Instituto de Geociências Aplicadas de Minas Gerais – IGA – elaborou

estudos  com  vistas  a  subsidiar  o  futuro  plano  de  manejo  da  UC,  promovendo

levantamentos de solos, topografia, fauna, flora, entre outros fatores socioambientais,

e realizando o georreferenciamento de seus limites. Não se pode dizer, porém, que a

entidade tenha elaborado propriamente um zoneamento para a APA, nos termos da

Lei  Federal  nº  9.985,  de 2000,  que instituiu  o Sistema Nacional  de  Unidades de

Conservação da Natureza – Snuc. Isso porque, segundo os arts. 2º e 27 da norma, o

zoneamento,  que  define  as  restrições  de  uso  nos  diferentes  setores  da  UC,  é

instrumento  integrante  do  plano  de  manejo,  que,  no  caso  das  APAs,  deve  ser

elaborado,  atualizado  e  implementado  com  ampla  participação  da  população

residente.

No  que  toca  à  organização  dessa  população  com  vistas  à  participação  na

elaboração e na execução de políticas públicas, verifica-se expressivo potencial em

grupos como o de Agricultura Urbana do Capitão Eduardo, o “Semear”, o “Semear e

Colher”  e  o  “Farmacinha  do  Bairro  Conjunto  Paulo  VI”,  que  se  articulam  para

promover  a  utilização  sustentável  do  solo  e  das  plantas  da  região.  Entre  essas

organizações,  destaca-se  o  Grupo  Comunitário  de  Agricultura  Urbana do  Capitão

Eduardo, que promove a coleta sustentável de plantas medicinais na área da APA e

organiza uma farmácia popular para a fabricação de remédios caseiros destinados ao

atendimento da comunidade.

Em estudo de 2006 denominado “Subsídios para o desenvolvimento do plano de

manejo sustentável de plantas medicinais da APA Fazenda Capitão Eduardo, Belo

Horizonte,  Minas  Gerais”,  a  bióloga  Ana  Caldeira  de  Barros  relata  a  importante

capacidade de organização dos moradores e o significativo potencial medicinal da

diversidade  florística  presente  na  APA.  A pesquisadora  destaca  como  principais
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ameaças à  conservação do ecossistema da UC a  contaminação de córregos por

depósito de lixo e esgoto, a remoção da vegetação para formação de pastagens para

o gado, o uso do fogo, a sobre-exploração da flora, os loteamentos irregulares e o

despejo de entulhos.

Como se observa, há um expressivo potencial para a efetivação da APA Capitão

Eduardo, que deverá contribuir para o uso sustentável dos recursos, para o controle

dos fatores que ameaçam a biodiversidade local e para a participação popular na

gestão do território. Assim, consideramos inoportuna a revogação da lei de criação da

APA, manifestando nosso apoio à proposta de revisão da mesma lei,  apresentada

pela Semad.

Não obstante, identificamos na proposta um aspecto que merece aprimoramento.

Trata-se do § 1º do art. 3º do projeto, que dá nova redação ao art. 4º da lei. Nesse

dispositivo, define-se que o zoneamento da APA será revisto em conformidade com o

plano  diretor  municipal.  Contudo  como notamos,  a  APA não  dispõe  de  plano  de

manejo ou de zoneamento válidos nos termos do Snuc, de modo que não caberia

referir-nos a sua revisão, mas sim a sua elaboração. Além disso, a ordem dos §§ 1º e

2º não expressa a sequência dos procedimentos necessários à implementação da

APA, limitando o aspecto educativo da norma, e os termos do § 2º não reproduzem as

disposições  do  Snuc  referentes  à  categoria  APA,  já  que  não  mencionam  a

participação  da  população  residente  no  conselho  da  UC.  Visando  corrigir  essas

imperfeições, apresentamos a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça.

Conclusão

Desse modo, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.482/2011, na forma do

Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  a

Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1

Dê-se aos §§ 1º e 2º do art. 4º da Lei nº 13.958, de 2001, a que se refere o art. 3º

do Substitutivo nº 1, a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

'Art. 4º – (...)
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§ 1º – Para a efetivação do previsto no “caput”, será constituído conselho consultivo

composto  por  representantes  dos  poderes  públicos  estadual  e  municipal,  de

entidades da sociedade civil organizada e da população residente na área abrangida

pela APA.

§  2º  –  O  conselho  a  que  se  refere  o  §  1º  elaborará  o  plano  de  manejo  e  o

zoneamento da APA, observado o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte.'.”.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.128/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “altera o art. 96

da Lei  Delegada nº 180,  de 20 de janeiro de 2011,  que dispõe sobre a estrutura

orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

As Comissões de Administração Pública, de Educação, Ciência e Tecnologia e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária opinaram pela aprovação da matéria.

Durante a fase de discussão do projeto, no 1º turno, foi apresentado em Plenário o

Substitutivo nº 1, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela visa alterar o art. 96 da Lei Delegada nº 180, de 2011, que

dispõe sobre a finalidade da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – Cetec –

e estabelece suas competências.

O Substitutivo nº 1, de autoria do Deputado Rogério Correia, pretende reformular o

projeto em análise, de forma que o texto da proposição contemple, além da nova

finalidade e das novas competências que se pretendem atribuir  ao Cetec, as que

cabem atualmente a ele.
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Conforme já salientado em outras oportunidades durante a tramitação do projeto, o

que se  pretende com as alterações  veiculadas  pela  proposição é  a  reformulação

institucional  do  Cetec,  de  modo  a  capacitá-lo  como  um  centro  provedor  de

tecnologias  essenciais  à elevação da produtividade e  competitividade da indústria

mineira.

Verifica-se que o substitutivo apresentado aprimora o projeto, na medida em que

permite que o Cetec possa atuar de maneira mais ampla na consecução de seus

objetivos,  fornecendo  instrumentos,  como  a  realização  de  parcerias,  para  que  a

instituição se aproxime da indústria mineira, suprindo-a com soluções tecnológicas

essenciais à sua competitividade.

No entanto, entendemos por bem apresentar um novo substitutivo, adequando o

Substitutivo nº 1 à técnica legislativa e conferindo mais clareza e precisão ao texto

normativo.

Conclusão

Somos,  portanto,  pela rejeição do Substitutivo nº  1, apresentado em Plenário,  e

pela aprovação do Projeto de Lei  nº  3.128/2012 na forma do Substitutivo nº 2,  a

seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera o art. 96 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre

a  estrutura  orgânica  da  Administração Pública  do  Poder  Executivo  do  Estado  de

Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – O art.  96 da Lei Delegada n° 180, de 20 d a janeiro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 96 – A Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – Cetec –, a que se

refere a alínea “b” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011, tem por

finalidade  apoiar,  por  meio  de  parcerias,  a  gestão  e  a  difusão de conhecimentos

técnicos e científicos e o desenvolvimento tecnológico das empresas, com vistas à

elevação  da  produtividade  e  da  competitividade  industrial  no  Estado  e  ao

desenvolvimento econômico e social sustentável.



350
____________________________________________________________________________

Parágrafo único – Compete ao Cetec, observada a política formulada pela Sectes:

I – apoiar o Estado na formulação e viabilização de políticas públicas nas áreas de

pesquisa, desenvolvimento e inovação;

II – realizar análises de conjuntura e monitoramento das tendências da economia

industrial estadual, nacional e internacional, observadas as diretrizes de planejamento

público geral e da área industrial;

III – realizar prospecção de tecnologias de interesse estratégico e identificação de

fontes de financiamento para desenvolvimento e inovação;

IV  –  difundir  informações  de  natureza  tecnológica,  experiências  e  projetos

executados  junto  à  sociedade  e  criar  mecanismos  para  facilitar  a  proteção  aos

direitos de propriedade intelectual e patentária da indústria mineira;

V  –  promover  o  intercâmbio  com  entidades  de  pesquisa,  desenvolvimento,

inovação, extensão, educação profissional e serviços técnicos de referência e com as

instituições  de  ensino  superior,  públicas  ou  privadas,  estaduais,  nacionais  ou

internacionais, tendo em vista os interesses e as necessidades técnicas da indústria

no Estado;

VI – organizar atividades de avaliação de estratégias e de impactos econômicos e

sociais  das  políticas,  programas  e  projetos  destinados  à  indústria  e  ao

desenvolvimento tecnológico;

VII – apoiar o desenvolvimento, em parceria com o setor industrial, de tecnologias e

processos convencionais ou inovadores de produção, ambientalmente sustentáveis e

limpos,  para  o  progresso  da  indústria  no  Estado,  provendo  competitividade  e

ampliação quantitativa e qualitativa dos postos de trabalho;

VIII  –  prestar  serviços  relacionados  à  transferência,  à  adaptação,  ao

aperfeiçoamento, à criação e à aplicação de tecnologias básicas;

IX – contribuir para a formação e a capacitação de recursos humanos em sua área

de atuação;

X  –  estimular  a  utilização  adequada  das  potencialidades  naturais  do  Estado  e

contribuir para a consolidação de seu parque industrial.”.

Art.  2º – Caberá ao Cetec, no prazo de até cento e oitenta dias, adequar suas

normas internas às previsões desta lei.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2012.

Délio Malheiros, Presidente – Lafayette de Andrada, relator – Liza Prado – Rogério

Correia.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE JULHO DE 2012

ATAS

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/7/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco e da Deputada Maria Tereza Lara

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

Correspondência: Mensagens nºs 265, 266, 267, 268 e 269/2012 (encaminhando os

Projetos de Lei nºs 3.318, 3.319, 3.320 e 3.321/2012 e emendas ao Projeto de Lei nº

3.257/2012, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.322 a 3.329/2012 -

Projeto de Resolução nº 3.330/2012 - Requerimento nº 3.413/2012 - Interrupção e

reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco - Adalclever Lopes - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen

Santiago - Bosco - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor

Viana - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo

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

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Rogério Correia -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 14h9min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Ivair Nogueira, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Correspondência

-  O  Deputado  Rômulo  Viegas,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 265/2012*

Belo Horizonte, 22 de junho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais,

Nos termos do inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, cumpre-me submeter

à  consideração  dessa  egrégia  Assembleia  o  apenso  projeto  de  lei,  que  tem  por

objetivo alterar dispositivo constante da Lei nº 18.939, de 10 de junho de 2010.

A referida norma legal dispõe sobre a doação, por parte do Estado, de área de

terreno localizado no Município de João Monlevade, sendo donatária a Universidade

Federal de Ouro Preto – Ufop. A proposta ora formalizada tem por objetivo reduzir a

área  doada,  já  que  parte  da  mesma está  afetada  à  Municipalidade,  a  qual  nela

instalou um centro de saúde. Cumpre ainda notar que o imóvel foi,  originalmente,

objeto de doação do Município ao Estado.

Sobre o assunto, a Ufop nos manifesta sua anuência, eis que não tem utilização

para a área a ser desmembrada, enquanto será atendido o interesse social, com a

manutenção do centro de saúde em funcionamento.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à apreciação desse

Parlamento o presente projeto de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.318/2012

Altera o art. 1º da Lei nº 18.939, de 10 de junho de 2010.

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 18.939, de 10 de junho de 2010, passa a ter a seguinte

redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade Federal de Ouro

Preto – Ufop – imóvel com área de 10.242,87m² (dez mil duzentos e quarenta e dois

vírgula oitenta e sete metros quadrados), conforme Memorial Descritivo constante do

Anexo,  a  ser  desmembrada  do  imóvel  com  área  total  de  13.407,50  (treze  mil
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quatrocentos  e  sete  vírgula  cinquenta  metros  quadrados),  situado  na  Avenida

Armando Fajardo, na sede do Município de João Monlevade, registrado sob o nº R.1-

2.471,  no  livro  2-I,  do  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  Rio

Piracicaba.”.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 266/2012*

Belo Horizonte, 22 de junho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais,

Nos termos do inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, apraz-me encaminhar

à  consideração  dessa  egrégia  Assembleia  o  apenso  projeto  de  lei,  que  dá

denominação ao Centro de Pesquisas Aplicadas da Fundação João Pinheiro.

Cumpre  notar  que  a  propositura  também  se  faz  ao  amparo  da  legislação

infraconstitucional pertinente, eis que se coaduna com o teor da Lei nº 13.408, de 21

de dezembro de 1999, modificada pela Lei nº 18.713, de 11 de janeiro de 2010, que

dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público. Seu

objetivo será o de homenagear “post mortem” a Sra. Maria Aparecida Arruda, a qual,

por largo período, prestou relevantes serviços à Fundação João Pinheiro, nas áreas

de planejamento e de regionalização.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à apreciação desse

Parlamento o presente projeto de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.319/2012

Dá denominação ao Centro de Pesquisas Aplicadas da Fundação João Pinheiro.

Art. 1º - O Centro de Pesquisas Aplicadas da Fundação João Pinheiro, criado pela

Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, conforme alínea “g”, inciso III de seu

art.  216,  passa a  denominar-se  “Centro  de  Pesquisas Aplicadas  Maria  Aparecida
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Arruda”.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 267/2012*

Belo Horizonte, 4 de julho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais.

O crédito suplementar destina-se às ações de Modernização do Controle Externo e

Direção Administrativa previstas no Plano Plurianual de Ação Governamental, e se

utilizará de recursos provenientes da anulação de dotação orçamentária de custeio do

Tribunal de Contas do Estado, de saldos financeiros especificados no referido projeto

de lei e, ainda, de recursos recebidos para contrapartida ao Convênio n° 0006/2006,

firmado entre a União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão, e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.320/2012

Autoriza a abertura de crédito suplementar  ao Orçamento Fiscal  do Estado, em

favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais,  no  valor  de  R$1.174.553,69  (um  milhão  cento  e  setenta  e  quatro  mil

quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), para atender a:
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I - despesas correntes, no valor de R$309.275,96 (trezentos e nove mil duzentos e

setenta e cinco reais e noventa e seis centavos); e

II  - despesas de investimentos, no valor R$865.277,73 (oitocentos e sessenta e

cinco mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:

I - do saldo financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados do Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil

reais);

II - do saldo financeiro do convênio nº 0006/2006, firmado em 3 de abril de 2006,

entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a União, por intermédio do

Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  no  valor  de  R$437.915,81

(quatrocentos e trinta e sete mil novecentos e quinze reais e oitenta e um centavos);

III -  do saldo financeiro de recursos recebidos para contrapartida ao convênio nº

0006/2006, firmado em 3 de abril de 2006, entre o Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais e a União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão, no valor de R$226.651,56 (duzentos e vinte e seis mil seiscentos e cinquenta

e um reais e cinquenta e seis centavos); e

IV -  da anulação de dotação orçamentária de custeio do Tribunal  de Contas do

Estado de Minas Gerais, no valor de R$109.986,32 (cento e nove mil novecentos e

oitenta e seis reais e trinta e dois centavos).

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

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 268/2012*

Belo Horizonte, 4 de julho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Chico Mendes, de ensino

fundamental e médio, à escola estadual de ensino fundamental e médio situada na

Fazenda Roça, no Município de Arinos.
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O projeto encaminhado guarda plena conformidade com os requisitos fixados pela

Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999.

A denominação escolhida atende à proposta do Colegiado Escolar que pretende

homenagear Francisco Alves Mendes Filho - Chico Mendes, seringueiro, sindicalista e

um  grande  ativista  ambiental  brasileiro.  Sua  intensa  luta  pela  preservação  da

Amazônia  o  tornou  conhecido  internacionalmente.  A  proposta  demonstra  o

reconhecimento  de  toda  a  comunidade,  constituindo  justa  homenagem  a  Chico

Mendes.

Ressalto que não existe, no Município, outro estabelecimento, instituição ou próprio

do Estado com igual denominação atribuída por ato normativo, conforme Exposição

de Motivos anexa da Senhora Secretária de Estado de Educação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.321/2012

Dá denominação  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  situada  na

Fazenda Roça, no Município de Arinos.

Art.  1º  -  Fica denominada Escola Estadual  Chico Mendes a escola estadual  de

ensino fundamental e médio situada na Fazenda Roça, no Município de Arinos.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 269/2012*

Belo Horizonte, 4 de julho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei nº 3.257, de 2012, que autoriza a

abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal
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de Justiça do Estado de Minas Gerais.

As emendas encaminhadas têm como objetivo  ampliar  o valor  inicial  do crédito

suplementar para cobrir  despesas de pessoal  e encargos sociais e pagamento de

auxílio-creche, utilizando-se de recursos provenientes do excesso de arrecadação de

recursos ordinários previsto para o corrente exercício.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de Lei nº 3.257, de 2012.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.257/2012

Dê-se ao “caput” e incisos I e II do art. 1º do Projeto de Lei nº 3.257, de 2012, a

seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal  de Justiça do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$211.237.700,00 (duzentos e onze milhões duzentos e trinta e

sete mil e setecentos reais), para atender a:

I – despesas de pessoal e encargos sociais no valor de R$199.500.000,00 (cento e

noventa e nove milhões e quinhentos mil reais);

II  –  outras  despesas  correntes  no  valor  de  R$8.500.000,00  (oito  milhões  e

quinhentos mil reais);”.

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 3.257/2012

Acrescente-se o seguinte inciso VII ao art. 2º do Projeto de Lei nº 3.257, de 2012:

“Art. 2º - (...)

VII – do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no valor de

R$100.000.000,00 (cem milhões de reais).”.”

- À Comissão de Fiscalização Financeira.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO

Do Sr.  Joaquim Herculano Rodrigues,  Presidente  do  TJMG,  informando que as

despesas  decorrentes  da  revisão  geral  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos

servidores  desse  Tribunal,  proposta  pelo  Projeto  de  Lei  nº  3.298/2012,  serão
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custeadas pelos créditos orçamentários suplementares identificados na Mensagem nº

281/2012, do Governador do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.298/2012.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.322/2012

Declara de utilidade pública a Associação Missionária Vida e Luz,  com sede no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Missionária Vida e Luz,

com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2012.

Antonio Lerin

Justificação: A Associação Missionária Vida e Luz é uma associação civil de caráter

filantrópico, sem fins lucrativos, que tem por objetivos:

a) fomentar entre os associados os vínculos de amizade e fraternidade;

b) promover o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família;

c)  impulsionar  as  atividades  de  caráter  social,  cultural  e  econômico,  visando  o

crescimento do ser humano;

d)  promover  a  elevação do nível  moral,  cultural,  cívico,  patriótico  e  artístico  da

comunidade, objetivando a integração de seus membros;

e) manter relações e contatos com as demais associações congêneres;

f) atuar junto aos setores público e privado e organizações do terceiro setor com o

intuito de obter apoio, fazer parcerias e celebrar convênios para a consecução das

finalidades da Associação;

g)  preparar  e  divulgar  campanhas  preventivas  de  cuidado  à  saúde,  segurança,

respeito às leis e promoção da educação;

h) viabilizar a realização de cursos profissionalizantes, aulas de inglês e música,

bem como outras atividades que contribuam para a consecução das finalidades da
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Associação;

i) viabilizar a aquisição dos equipamentos e materiais necessários ao trabalho da

Associação.

A Associação  Missionária  Vida  e  Luz  apresenta  os  requisitos  legais  para  ser

declarada de utilidade pública, razão pela qual  esperamos a anuência dos nobres

colegas ao título declaratório proposto.

A  técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar

Federal  nº  95,  de  2/2/98,  alterada  pela  Lei  Complementar  Federal  nº  107,  de

26/4/2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação

das leis.

Justificado o projeto, esperamos sua apreciação e aprovação por este Plenário e

pelas comissões permanentes.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.323/2012

Declara de utilidade pública a Mocidade Espírita  Corina Novelino,  com sede no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Mocidade Espírita Corina Novelino,

com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2012.

Antonio Lerin

Justificação:  A Mocidade  Espírita  Corina  Novelino  é  uma associação  espírita  e

assistencial  de  caráter  caritativo,  instrutivo,  educacional,  cultural,  artístico,

beneficente, filantrópico, sem fins lucrativos, em funcionamento desde 20/1/85, que

tem por finalidades:

a) o estudo teórico-experimental da doutrina espírita, bem como a divulgação dos

seus  ensinamentos  doutrinários,  por  todas  as  maneiras  oferecidas  pela  palavra

escrita,  falada  e  exemplificada  nos  modelos  da  codificação  de  Allan  Kardec,  nas
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demais obras subsidiárias desta e, sobretudo, revivendo os ensinos de Jesus;

b) promover a prática da caridade espiritual, moral e material por todas as formas

ao seu alcance, principalmente por meio do trabalho de assistência permanente aos

hipossuficientes;

c) estimular e concretizar o desenvolvimento de atividades preventivas, salutares,

instrutivas,  culturais,  esportivas,  profissionalizantes  e  artísticas  voltadas  para

crianças, adolescentes e idosos necessitados;

d) vincular a execução e a prestação de seus serviços aos preceitos constitucionais

e à legislação vigente, com a devida observância das leis morais e éticas oriundas da

conduta espírita;

e) a evangelização e orientação moral de crianças e jovens, formando, dentro dos

preceitos doutrinários espíritas, a juventude espírita, por meio de reuniões de estudo,

manifestações artístico-esportivas e trabalhos de assistência social.

A  Mocidade  Espírita  Corina  Novelino  apresenta  os  requisitos  legais  para  ser

declarada de utilidade pública, razão pela qual  esperamos a anuência dos nobres

colegas ao título declaratório proposto.

A  técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar

Federal nº 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar Federal n° 107, de 2001, que

dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.

Justificado o projeto, esperamos sua apreciação e aprovação por este Plenário e

pelas comissões.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.324/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos e das Tradições Culturais,

com sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Artesãos  e  das

Tradições Culturais, com sede no Município de Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 5 de julho de 2012.

Luzia Ferreira

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem por  objetivo  declarar  de  utilidade pública  a

Associação  dos  Artesãos  e  das  Tradições  Culturais,  com  sede  no  Município  de

Sabará.  Trata-se  de  entidade  sem  fins  lucrativos,  com  duração  por  tempo

indeterminado e que não remunera seus Diretores.

A Associação  tem  por  finalidade  a  comercialização  de  produtos  artesanais;  a

realização de compras em comum, de modo a obter melhores preços; o incentivo à

produção individual  ou  em  grupo;  a  promoção de atividades  culturais;  o  apoio  a

programas sociais e de saúde e a promoção da educação associativista e voltada

para a melhoria das técnicas.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, solicito o apoio de meus nobres

pares para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.325/2012

Declara de utilidade pública a Associação Lar do Idoso Recanto da Paz, com sede

no Município de Rio Manso. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Lar do Idoso Recanto da

Paz, com sede no Município de Rio Manso.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2012.

Luzia Ferreira

Justificação:  O projeto de lei  em epígrafe tem por  objetivo declarar  de utilidade

pública a Associação Lar do Idoso Recanto da Paz, com sede no Município de Rio

Manso. 

A referida Associação é uma entidade sem fins lucrativos, com duração por tempo

indeterminado,  e  não  remunera  seus  Diretores.  Tem  por  finalidade  a  prática  da

caridade por intermédio da assistência social e da promoção humana, por meio da
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manutenção de estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas carentes, com

prioridade para  as  que residem  no  Município  de  Rio  Manso,  proporcionando-lhes

assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade

e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental.

Considerando a missão e os objetivos da Associação Lar do Idoso Recanto da Paz

de Rio Manso, solicito o apoio dos meus nobres pares para aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.326/2012

Dispõe  sobre  a  publicação  de  mensagem  antidroga  em  materiais  escolares

fornecidos pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado desenvolverá programa de orientação visando instituir meios que

permitam a inclusão de mensagens antidrogas nos materiais escolares que fornece.

Art. 2º - Fica autorizado o governo do Estado de Minas Gerais, diretamente ou por

intermédio de Fundo Nacional Antidrogas - Funad - e do Fundo Estadual dos Direitos

da Criança e Adolescente, a conceder recursos aos Municípios para a criação e o

aprimoramento dessas mensagens e para abranger o maior número de escolas, a fim

de viabilizar o projeto.

Art. 3º - O Estado deve incentivar Prefeituras Municipais, Municípios e órgãos que

disponibilizam material escolar, como livros, cadernos, periódicos e similares, a inserir

mensagens antidrogas nesses materiais.

Art.  4º  -  A  concessão  de  recursos  de  que  trata  o  “caput”  dependerá  de

regulamentação do governo do Estado, observada sua conveniência e oportunidade e

levando-se em conta que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,

estes têm prioridade.

Art. 5º - O Estado deve criar parcerias com as Secretaria de Estado de Educação e

de Saúde e as Subsecretarias de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de

Defesa Social e afins para garantir a eficácia da medida e a maior amplitude possível.

Art. 6º - Fica instituída a obrigatoriedade da inclusão de mensagens antidrogas em
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materiais escolares fornecidos pelo setor público.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2012.

Liza Prado

Justificação:  Tendo  em  vista  o  crescente  aumento  do  número  de  usuários  de

drogas,  o que é preocupação constante de nossa sociedade,  especificamente em

relação ao crescente uso do “crack”,  substância que causa dependência rápida e

enorme dano para a saúde, esta lei tem por objetivo combater o uso de drogas e,

como consequência, promover o bem-estar da sociedade.

Levando-se  em  conta  o  benefício  que  a  aprovação  desta  lei  trará  para  a

comunidade, este projeto é muito oportuno e deve ser aplicado imediatamente, já que

visa desestimular e prevenir o uso de drogas.

De acordo com a Constituição Federal,  no art.  227, “caput”, que visa proteger a

criança e o adolescente e resguardar seus direitos, “É dever da família, da sociedade

e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito

à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e

opressão”.

Assim, é dever do Estado zelar pelo bem-estar e garantir os direitos fundamentais

de crianças e adolescentes. Por isso, é de suma importância a aprovação desta lei,

uma vez que criará meios de prevenção.

Cabe ao Estado criar campanhas, meios eficazes que alcancem o maior número de

cidadãos, usuários ou possíveis usuários, principalmente considerando que crianças

e adolescentes, que estão em idade escolar e em fase de desenvolvimento, terão

amplo acesso a esses materiais disponibilizados pelo Estado.

O Estado, ao reconhecer a importância deste projeto, agirá no sentido de coibir o

uso de drogas e também de preveni-lo, exercendo o seu dever de preservar a saúde

e o bem-estar de crianças e adolescentes.

São inúmeros os casos de adolescentes que começam a usar drogas em idade

precoce,  dados  que  são  amplamente  divulgados  e  de  fácil  comprovação.  Sendo
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assim é muito importante a aprovação desta lei, como meio de coibir essas práticas.

Diante do exposto, conto com a adesão dos nobres pares para a aprovação deste

projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputada Rosângela

Reis. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.741/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.327/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores  e Meliponicultores  de

Muzambinho e Região - Apimuz -, com sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Apicultores  e

Meliponicultores de Muzambinho e Região - Apimuz -,  com sede no Município de

Muzambinho.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A Associação dos  Apicultores  e  Meliponicultores  de  Muzambinho e

Região  -  Apimuz  -,  é  uma  entidade  civil,  sem  fins  lucrativos  e  de  duração

indeterminada.  Suas  finalidades  são,  entre  outras,  atuar  na  preservação  do

ecossistema de modo a manter a fauna, a flora e os recursos hídricos locais livres da

depredação,  promover  se  possível,  o  reflorestamento  do  Município  e  região;

incentivar  a  apicultura  de  acordo  com  as  normas  da  associação;  conscientizar  a

população para evitar o uso indiscriminado de agrotóxicos; e trabalhar em conjunto

com entidades governamentais e não governamentais que possam auxiliar a entidade

no cumprimento de seus propósitos.

A Associação,  fundada  em  16/3/2002,  possui  a  declaração  de  utilidade  pública

municipal,  nos termos da Lei nº 3.103, de 22/5/2009.  Ela encontra-se em pleno e

regular funcionamento desde sua fundação, cumprindo suas atividades estatutárias e

sociais. Os membros de sua diretoria são pessoas idôneas e não remuneradas pelo

exercício de suas funções, conforme atesta o Promotor de Justiça da Comarca.

As atividades dos Diretores  e Conselheiros,  bem como as dos associados,  são
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inteiramente  gratuitas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem. A instituição não distribui lucros, resultados,

dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, sob nenhuma

forma  ou  pretexto.  Em  caso  de  sua  dissolução,  os  bens  remanescentes  serão

destinados  a  instituição  congênere,  com  personalidade  jurídica,  registrada  no

Conselho Nacional de Assitência Social - Cnas.

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, uma vez que estão

atendidos os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.328/2012

Declara de utilidade pública a Associação Orbis Clube de Caratinga, com sede no

Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Orbis Clube de Caratinga,

com sede no Município de Caratinga.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2012.

Adalclever Lopes

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.329/2012

Dispõe  sobre  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  da

Secretaria da Assembleia Legislativa referente ao ano de 2012.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O valor do índice básico utilizado para o cálculo da tabela de vencimentos

básicos dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, previsto no art. 5º da

Lei  nº  16.833,  de 20  de julho  de 2007,  fica  reajustado em 4,44% (quatro  vírgula

quarenta e quatro por cento), passando a ser de R$481,52 (quatrocentos e oitenta e
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um reais e cinquenta e dois centavos), a partir de 1º de abril de 2012, nos termos art.

2º da Lei nº 19.838, de 2 de dezembro de 2011.

Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica:

I – ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º

e 17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8º

do mesmo artigo;

II  –  ao  servidor  de  que  trata  o  art.  9º  da  Lei  Complementar  nº  100,  de  5  de

novembro de 2007.

Art.  2º  –  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de

recursos orçamentários da Assembleia Legislativa.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2012.

Mesa da Assembleia

Justificação:  Apresentamos  esta  proposição  com  vistas  a  dar  cumprimento  ao

disposto no art. 2º da Lei nº 19.838, de 2/12/2011, segundo o qual “a remuneração e

os proventos dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa serão revistos

anualmente, nos termos do “caput” do art. 24 da Constituição do Estado e do inciso X

do “caput” do art. 37 da Constituição da República, no mês de abril, sem distinção de

índices.”

Assim, considerando-se o Índice de Preços ao Consumidor - IPCA - apurado pelo

Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  -  IBGE  -,  a  inflação  no  período

compreendido entre 1º/4/2011 e 31/3/2012 atingiu 4,44%, conforme dados disponíveis

em www.ibge.gov.br.

Entendemos tratar-se de medida importante para estabelecer a recomposição das

perdas do poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores da Casa decorrentes da

corrosão imposta pelo processo inflacionário no período mencionado.

Além  disso,  vale  ressaltar  que  a  Assembleia  Legislativa  vem  cumprindo

rigorosamente  os  comandos  previstos  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  –  LRF.

Conforme se pode verificar  no  Demonstrativo da  Despesa de Pessoal  relativo  ao

período de janeiro a abril de 2012, o gasto da Secretaria da Assembleia Legislativa na

área de pessoal,  sem a dedução de inativos  e pensionistas,  foi  de 1,4826% (um



369
____________________________________________________________________________

vírgula quatro mil oitocentos e vinte e seis por cento) em relação à Receita Corrente

Líquida  -  RCL.  Caso  seja  desconsiderada  essa  despesa,  o  percentual  cai  para

1,1318% (um vírgula mil trezentos e dezoito por cento). É importante ressaltar que

esse índice está muito abaixo do limite previsto no art. 20 dessa lei, o qual estabelece

que  as  despesas  com  pessoal  da  ALMG  não  podem  ultrapassar  2,2272%  (dois

vírgula dois mil duzentos e setenta e dois por cento) do valor da RCL do Estado, bem

como do limite prudencial, que é de 2,1158% (dois vírgula mil cento e cinquenta e oito

por cento).

Conforme demonstrado, o Legislativo Estadual vem mantendo seu compromisso de

zelar pela excelência em gestão fiscal e,  por essa razão,  pode agora promover a

recomposição da remuneração de seus servidores em virtude de perdas do poder

aquisitivo da moeda decorrentes da inflação.

Por fim, reiteramos que a revisão dos vencimentos dos servidores desta Casa se

coaduna com as diretrizes estabelecidas no Direcionamento Estratégico Assembleia

2020, uma vez que um dos objetivos estratégicos é o de assegurar o alto nível de

capacitação e desempenho de seu corpo gerencial e técnico.

Com fundamento nas razões expostas, solicitamos aos nobres pares a aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.

188, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.330/2012

Altera a Resolução nº 5.214, de 23 de dezembro de 2003, e a Resolução nº 5.347,

de  19  de  dezembro  de  2011,  que  dispõem  sobre  o  Sistema  de  Carreira  dos

Servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – O art. 8º-B da Resolução nº 5.214, de 23 de dezembro de 2003, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 8º-B – (…)

§ 3º  – O servidor de que trata o “caput”  que não tenha cumprido as condições

previstas para o desenvolvimento na carreira poderá cumpri-las até o terceiro ano

imediatamente subsequente, nos termos de regulamento.”.
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Art. 2º – O art. 4º da  Resolução nº 5.347, de 19 de dezembro de 2011,  passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 4º – (...)

Parágrafo único – O servidor de que trata o “caput” que não tenha cumprido, em 1º

de  janeiro  de  2012,  as  condições  previstas  para  o  desenvolvimento  na  carreira

poderá cumpri-las até 2014, nos termos de regulamento.”.

Art. 3º – Fica acrescentado à Resolução nº 5.347, de 2011, o seguinte art. 6º-A:

“Art.  6º-A – O servidor  de que trata o art.  5º  da Resolução nº 5.105,  de 26 de

setembro  de  1991,  que  perceba  na  data  de  publicação  desta  resolução  parcela

remuneratória decorrente da aplicação do disposto no art. 14 da Resolução nº 5.115,

de  29  de  maio  de  1992,  poderá,  mediante  opção  expressa  e  irretratável,  a  ser

formalizada  até  31  de  dezembro  de  2012,  nos  termos  de  regulamento,  ser

posicionado,  a  partir  de  1º  de  janeiro  de  2013,  em  padrão  de  vencimento

correspondente ao valor do padrão de vencimento em que se encontre posicionado

na data  da  opção acrescido  do valor  dessa parcela  ou no padrão imediatamente

subsequente, no caso de não haver padrão de igual valor.

§ 1° – Para fins da opção a que se refere o “caput”  deste artigo o servidor deverá ter

obtido, considerada a média aritmética das últimas cinco avaliações individuais de

desempenho, no mínimo, 70% (setenta por cento) dos pontos, além de ter atendido

aos demais requisitos estabelecidos na legislação pertinente ao desenvolvimento na

carreira.

§ 2º – O reposicionamento de que trata este artigo observará como limite o último

padrão de vencimento da respectiva carreira.

§ 3° – A opção de que trata este artigo fará cessar  o pagamento da parcela a que se

refere o “caput” ao servidor optante.

§  4° –  Regulamento  disporá  sobre  o  aproveitamento  d e  eventual  saldo

remanescente do valor da parcela prevista no “caput”, na forma deste artigo, mantida

sua natureza e denominação.

§ 5º – Regulamento disporá sobre os procedimentos e prazos para processamento

e concessão do reposicionamento de que trata este artigo.”.

Art. 4º – O servidor inativo que tenha completado, até a data de sua aposentadoria,
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vinte anos de efetivo exercício na Secretaria da Assembleia Legislativa, apurados nos

termos de regulamento, e que se tenha aposentado com direito à paridade faz jus, a

partir do mês subsequente ao da publicação desta resolução, ao reposicionamento no

primeiro ou no segundo padrão de vencimento subsequente àquele em que estiver

posicionado atualmente, na carreira correspondente ao cargo efetivo de que tenha

sido titular na atividade, observadas as seguintes condições:

I – ter obtido nota igual ou superior a 80% (oitenta por cento) nas três avaliações

individuais de desempenho imediatamente anteriores à aposentadoria;

II  –  possuir,  até  a  data  da  aposentadoria,  os  níveis  de  escolaridade  mínimos

previstos no Anexo da Resolução nº 5.347, de 2011.

§ 1º – O servidor cuja aposentadoria tenha ocorrido anteriormente à instituição da

avaliação de desempenho do servidor da Secretaria da Assembleia Legislativa fica

dispensado do cumprimento do disposto no inciso I.

§ 2º – O reposicionamento de que trata este artigo observará como limite o último

padrão de vencimento da respectiva carreira.

§ 3º – Não se concederá o reposicionamento de que trata o “caput” ao servidor que

tenha obtido progressão ou promoção nos termos do art. 8º-B da Resolução nº 5.214,

de 2003.

§ 4º – Regulamento disporá sobre os procedimentos e prazos para processamento

e concessão do reposicionamento de que trata este artigo.

§  5º  –  Aplica-se  o  disposto  neste  artigo  ao  servidor  de  que  trata  o  art.  5º  da

Resolução nº 5.105, de 26 de setembro de 1991.

Art. 5º – Ficam criadas uma Função Gratificada de Gerência-Geral – FGG – e duas

Funções Gratificadas de Nível Superior – FGS –, de que tratam, respectivamente, o

“caput” do art. 3º e o inciso II do art. 5º da Resolução nº 5.134, de 10 de setembro de

1993.

Art. 6º – O inciso V do art. 4º da Resolução nº 5.239, de 13 de outubro de 2005,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º – (…)

V – fiscalizar as relações de consumo e, se for o caso, lavrar o auto de constatação,

encaminhando-o ao Ministério Público;”.



372
____________________________________________________________________________

Art. 7º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2012.

Mesa da Assembleia

Justificação:  Apresentamos  esta  proposição  com  o  objetivo  de  promover

adequações nos mecanismos de desenvolvimento na carreira instituídos por meio da

Resolução  nº  5.347,  de  19/12/2011,  a  qual  altera  a  Resolução  n° 5.214,  de

23/12/2003, que dispõe sobre o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da

Assembleia Legislativa, e dá outras providências.

A proposição, além dessas adequações, prevê a criação de funções gratificadas

necessárias à melhoria da prestação de serviços, em virtude do aumento do número

de atividades e eventos promovidos pela Casa.

Além disso, a proposição tem como objetivo a alteração de uma das atribuições do

Procon Assembleia, uma vez que a aplicação de sanções a infratores da legislação

de proteção ao consumidor é competência do Ministério Público. Assim, o disposto no

inciso V do art.  4º  da Resolução nº 5.239,  de 13/10/2005,  passa a prever  que a

fiscalização das relações de consumo será feita por meio da lavratura de auto de

constatação, que deverá ser encaminhado ao Ministério Público.

São essas, pois, as razões pelas quais solicitamos aos nobres pares a aprovação

deste projeto.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.

195, c/c art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.413/2012,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de informações sobre as escolas estaduais que serão

beneficiadas com a verba a ser disponibilizada pelo FNDE para a realização de obras

de construção ou de cobertura de quadras esportivas previstas no PAC 2, do governo

federal, bem como sobre as escolas situadas nos Municípios de Ituiutaba, Poços de

Caldas e Pouso Alegre que serão beneficiadas com a verba de R$1.700.000,00. (- À

Mesa da Assembleia.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22 do Regimento
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Interno,  interrompe os  trabalhos  ordinários  para a  realização do  ciclo  de  debates

"Siga vivo - pelo fim da violência no trânsito".

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

A Sra.  Presidente  (Deputada  Maria  Tereza  Lara)  -  Estão  reabertos  os  nossos

trabalhos ordinários.

Encerramento

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

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

Deputados para as especiais de amanhã, dia 6, às 9 e às 14 horas, nos termos dos

editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/6/2012

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Dalmo

Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues,  membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em  virtude  da  aprovação  do  requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,

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

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

destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e comunica o recebimento de ofício  da Sra.  Sandra  Mara Albuquerque

Bossio, Coordenadora da Comissão Executiva do “Espasso Conseg”, em que solicita

apoio desta Comissão para a realização do I Seminário Mineiro Guardas Municipais e

Segurança  Pública  e  I  Marcha  Azul  Marinho  Mineira.  O  Presidente  acusa  o

recebimento do Projeto de Lei nº 2.941/2012 no 1º turno, do qual designou como

relator o Deputado Sargento Rodrigues. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.287, 3.290, 3.293 e 3.297/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos dos dos Deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro

Silva em que solicitam sejam encaminhados ao Corregedor da Polícia Militar  e ao

Corregedor do Sistema de Defesa Social a correspondência que contém denúncia

apresentada pelo Sr.  Olivar José Dias,  Agente Penitenciário,  referente a abuso de

autoridade,  e  pedido  de  providências  para  apuração  dos  fatos  relatados;  seja

encaminhado  à  Delegacia  Especializada  de  Atendimento  à  Mulher  pedido  de

informações sobre as apurações referentes ao Reds 2012001278616-001; Bonifácio

Mourão  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  na  Câmara

Municipal  de  Sabinópolis  para  discutir  os  problemas  enfrentados  pela  população

desse Município diante do aumento da criminalidade, especialmente na área rural.

Registra-se a presença do Deputado Delegado Cavalcante, Presidente da Comissão

de  Defesa  Social  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Ceará;  e  do  Sr.

Demóstenes  Cartaxo,  Secretário  da  Comissão  de  Defesa  Social  da  Assembleia

Legislativa  do  Estado do Ceará.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Zé Maia.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/6/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Duarte  Bechir  e  Bruno Siqueira  (substituindo  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  por

indicação  da  Liderança  do  PMDB),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir,  dispensa a

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

membros da Comissão presentes. O Deputado Bruno Siqueira retira-se da reunião.

Registra-se  a  presença  do  Deputado  Glaycon  Franco  (substituindo  o  Deputado

Delvito  Alves,  por  indicação da  Liderança do BTR).  A Presidência  informa que a
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reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Deputado Durval

Ângelo,  Presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  encaminhando  as  notas

taquigráficas da 24ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, em Uberaba, em que foi

debatida,  em  audiência  pública,  a  medida  liminar  prolatada por  Juiz  Federal  que

impediu a discussão de temas referentes a imóvel  localizado na área rural desse

Município, em reunião da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, em

16/5/2012, tendo em vista a violação de dispositivos constitucionais, atingindo direitos

humanos;  e  de  ofício  do  Sr.  Anderson  Marques  Martinez  Lara,  Diretor  de  Apoio

Técnico  da  Superintendência  Regional  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável Central Metropolitana, publicado no “Diário do Legislativo” de 22/6/2012.

O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.436/2011, no 1º turno, para

cuja relatoria designou o Deputado Gustavo Corrêa. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer em

que o relator, Deputado Delvito Alves, conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº

632/2011 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, o Presidente pede vista da matéria. Passa-se à 2ª Fase

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

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.087/2012, que recebeu parecer por sua aprovação

(relator: Deputado Delvito Alves). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados  os  Requerimentos  nºs  3.240  a  3.242/2012.  Submetido  a  discussão  e

votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.582/2011.

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

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira, Gustavo Corrêa e Fred

Costa (5) em que solicitam seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Nova Lima

pedido de providências para a fiscalização da disposição do esgotamento sanitário no

Condomínio Monte Verde; sejam encaminhadas à Prefeitura Municipal de Nova Lima

as notas taquigráficas da 13ª Reunião Ordinária da Comissão; seja encaminhado à
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Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências

para a análise da qualidade da água dos Córregos Seco e dos Fechos após o ponto

de  despejo  da  água residuária  da  Estação de  Tratamento  de  Esgotos  do  Jardim

Canadá e para a identificação da fonte poluidora, caso seja detectada contaminação,

adotando-se as providências administrativas e legais cabíveis; seja encaminhado ao

Presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental pedido para que informe o

total dos valores recolhidos em decorrência da compensação ambiental prevista no

art.  36 da Lei  nº  9.985,  de 2000,  e  aplicados na implantação e  manutenção das

unidades de proteção integral localizadas no Estado, em especial os destinados à

Estação  Ecológica  de  Fechos;  e  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a

preservação da Estação Ecológica de Fechos, especialmente no que se refere às

atividades de competência legal da Copasa-MG e da Prefeitura Municipal de Nova

Lima; Doutor Viana em que solicita seja realizada visita à fábrica da Ambev em Sete

Lagoas para verificar o plantio do pequizeiro, nos termos da lei que preserva essa

espécie no Estado; Duarte Bechir, Glaycon Franco e Célio Moreira em que solicitam

seja  formulado  voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,

Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por sua participação na

Conferência da ONU Rio +20, em que apresentou as realizações do Estado para o

desenvolvimento sustentável; Duarte Bechir e Glaycon Franco em que solicitam seja

formulado  voto  de  congratulações  com  o  Deputado  Célio  Moreira,  Presidente  da

Comissão, por sua significativa participação na Conferência da ONU Rio+20, em que

representou a Casa e a Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Luzia Ferreira - Gustavo Corrêa.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 26/6/2012

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Paulo Lamac e Doutor Wilson Batista, membros da supracitada Comissão.

Está  presente,  também,  o  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  Havendo  número
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regimental,  o Presidente,  Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento da Deputada Liza Prado, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o

enfrentamento do “crack” em âmbito mundial. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Nara Santos, Coordenadora de Programas do

Escritório  das  Nações  Unidas  sobre  Drogas  e  Crime,  que  é  convidada  a  tomar

assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

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

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

consta  nas  notas  taquigráficas.  A Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Paulo Lamac (2) em

que  solicita  seja  realizada  reunião  especial  desta  Casa  em  6/7/2012  para

homenagear  o  Programa  Educacional  de  Resistência  às  Drogas  –  Proerd  –,  da

Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  –  PMMG  –;  seja  encaminhado  ao  Gabinete  da

Presidência  da  República  manifestando  de  insatisfação  com  a  ausência  de

representante  da  Secretaria  Nacional  de Políticas  sobre as  Drogas  às audiências

públicas realizadas por esta Comissão em 22/5 e 19/6/2012; da Deputada Liza Prado

e  do  Deputado  Dr.  Wilson  Batista  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  de

audiência pública na Escola Estadual Governador Milton Campos, em Belo Horizonte,

para debater assuntos relacionados ao consumo de drogas; Tadeu Martins Leite (3)

em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Defesa  Social  pedidos  de

providências para a reativação da Delegacia Especializada de Repressão ao Tóxico

da Polícia Civil,  no Município de Montes Claros; e para a implantação urgente do

Centro de Acolhimento ao Adolescente em Uso de Drogas e à sua Família, na forma

do projeto encaminhado a essa Secretaria pelo Conselho Municipal de Política sobre

Drogas e  pelo  Conselho  Maçônico  de Segurança Pública  de  Montes Claros;  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para agilizar a

implantação de centro de atenção psicossocial em álcool e drogas – Caps-ad-III – no
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Município  de  Montes  Claros;  Carlos  Pimenta  (2)  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  com  o  Ministro  da  Justiça  para  apresentação  do  programa  Crack:  é

Possível Vencer e para viabilizar a celebração de convênio entre a União e o Estado;

seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a inclusão,

em caráter prioritário, de Montes Claros no programa Aliança pela Vida, em razão do

alto  consumo  de  drogas  nesse  Município.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2012.

Paulo Lamac, Presidente – Sebastião Costa – Luzia Ferreira

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA INDICAÇÃO DE

CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS, EM 28/6/2012

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Gustavo  Corrêa  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente  “ad  hoc”,  Deputada  Luzia

Ferreira, declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida, por se tratar

da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a

eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente.  A seguir,  determina  a  distribuição  das

cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva  para  atuar  como escrutinador.  Feita  a  apuração dos  votos,  são  eleitos,  por

unanimidade, o Deputado João Leite e a Deputada Luzia Ferreira, para os cargos de

Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Ato contínuo, a Presidente “ad hoc”

proclama os eleitos.  Cumprida a finalidade da reunião,  a Presidência  agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião especial, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - João Leite - Duarte Bechir - Lafayette de Andrada.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/6/2012

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,
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Fred Costa e Fabiano Tolentino (substituindo o Deputado Bosco, por indicação da

Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Fred Costa, dispensa a leitura da ata da

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

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

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

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

votação,  cada um por sua vez,  são aprovados requerimentos do Deputado André

Quintão  (2)  em que solicita  seja encaminhado à  Presidência  da  Funai  pedido  de

providências  para  a  execução  de  recursos  orçamentários  no  montante  de

R$1.700.000,00, destinados à ampliação e demarcação do território da Aldeia Cinta

Vermelha  Jundiba;  e  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social

pedido de providências para a regulamentação e execução da transferência regular e

automática  dos  recursos  do  Suas  para  os  Municípios.  Cumprida  a  finalidade  da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2012.

André Quintão, Presidente – Bosco - Fred Costa.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

2/7/2012

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva  e  Zé  Maia,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o

Deputado Antonio Lerin. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

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

Presidência informa que a reunião se destina a debater o alto índice de criminalidade

no Município e  interrompe os trabalhos ordinários  da  reunião para ouvir  as  Sras.

Maria  Cecilia  Marchi  Borges,  Prefeita  Municipal  de  Frutal;  Daniza  Maria  Haye
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Biazevic,  Promotora  de  Justiça  da  Comarca  de  Frutal;  Mirts  Helena  Chagas,

Presidente da Associação Comercial e Industrial de Frutal; Marcileia Alves Ferreira,

Presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Comendador  Gomes  e  de

Frutal; e os Srs. José Adão da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Frutal; John

Kennedy Mendonça, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - 61ª Subseção;

Stefano Renato Raymundo, Juiz de Direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Frutal;

Reinaldo Ferreira Queiroz, Defensor Público da Comarca de Frutal; Cel. PM Laércio

dos  Reis  Gomes,  Comandante  da  5ª  Região  Militar  em  Uberaba;  Ramon  Tadeu

Carvalho Bucci, Delegado-Chefe do 5º Departamento de Polícia Civil em Uberaba;

Major PM Arnaldo Pereira Júnior, Comandante da 4ª Cia PM Independente da Polícia

Militar  de Frutal;  Rodolfo Rosa Domingos,  Delegado Regional  da 3ª Delegacia de

Polícia Civil de Frutal; Janes César Matheus, Presidente do Sindicato Rural de Frutal;

Renato de Oliveira Furtado, advogado; Valdecy de Souza Neves Júnior, Diretor do

Presídio de Frutal; Alexandre Augusto Fernandes Saad, Vice-Presidente da Cidade

das  Águas  Unesco Hidroex;  Ronaldo  Wilson  Santos,  Diretor  da  Uemg -  Câmpus

Frutal, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece suas

considerações  inciais  e,  logo  após,  concede  a  palavra  aos  Deputado  Zé Maia  e

Antonio Lerin, autores do requerimento que deu origem ao debate. Logo após, passa

a palavra aos convidados,  para que façam suas exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2012.

Maria Tereza Lara, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A ESCOLHA DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS,

EM 2/7/2012

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Lafayette  de  Andrada  (substituindo  a  Deputada  Luzia  Ferreira,  por  indicação  da

Liderança  do  BTR)  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  João  Leite,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo
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número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Adalclever  Lopes,  declara  aberta  a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do  Deputado Duarte Bechir,

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

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

destina a dar posse ao Presidente da Comissão. Suspende-se a reunião. Reabertos

os trabalhos, registra-se a presença dos Deputados Adalclever Lopes, João Leite e

Lafayette  Andrada  (substituindo  a  Deputada  Luzia  Ferreira,  por  indicação  da

Liderança do BTR). O Presidente “ad hoc” empossa o Deputado João Leite como

Presidente  da  Comissão,  a  quem  passa  a  direção  dos  trabalhos.  O  Presidente

agradece  a  confiança  nele  depositada  e,  na  oportunidade,  designa  o  Deputado

Gustavo  Corrêa  como  relator  da  matéria.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência convoca os membros da Comissão para a 1ª Reunião Extraordinária, a

se realizar no próximo dia 4, às 15 horas, com a finalidade de se proceder à arguição

pública  dos  candidatos  e,  se  possível,  apreciar  o  parecer;  a  seguir,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2012.

João Leite, Presidente - Célio Moreira - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/7/2012

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira  e  Gustavo  Corrêa,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Corrêa,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

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

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 632/2011 na forma do
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Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado  Delvito  Alves);  e  1.449/2011  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  e  a  Emenda  nº  2  (relator:  Deputado  Gustavo  Corrêa).

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Adalclever Lopes - Antônio Carlos Arantes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO REQUERIMENTO Nº 3.281/2012

Comissão Especial de Indicação de Conselheiro do Tribunal de Contas

Relatório

De autoria  do  Deputado  Anselmo José  Domingos  e  outros,  o  Requerimento  nº

3.281/2012 solicita a indicação do Deputado Doutor Viana para ocupar a vaga de

conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A  Mesa  da  Assembleia  considerou  atendidos  os  requisitos  constitucionais  e

regimentais  para  a  habilitação do candidato ao exercício  do  mencionado cargo e

deferiu o requerimento para a tramitação prevista nos arts. 238 a 240 do Regimento

Interno.

Nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1º, I e II, do Regimento

Interno desta Casa,  o candidato em questão submeteu-se a arguição pública,  em

4/7/2012, com a finalidade de debater temas relacionados com a Corte de Contas.

Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.

À  reunião  para  a  arguição  pública  a  que  foi  submetido  o  candidato  estiveram

presentes os Deputados João Leite, Presidente da Comissão, Luzia Ferreira, Vice-

Presidente, Gustavo Corrêa, relator da proposição, Adalclever Lopes e Célio Moreira.

Antes da arguição, o candidato teve a oportunidade de expor, durante o prazo de

dez minutos,  informações atinentes à sua experiência e conhecimentos relevantes

para o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Durante  a  arguição  pública,  o  candidato  demonstrou  conhecimento  sobre  a
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instituição para a qual foi indicado como Conselheiro, respondendo com segurança,

clareza e objetividade às questões formuladas.  Sendo assim, consideramos que o

Deputado  Doutor  Viana  possui  o  conhecimento  e  a  experiência  necessária  ao

exercício do cargo de Conselheiro da Corte de Contas do Estado de Minas Gerais.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos que  o  Deputado Doutor  Viana está  apto  para  o

exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, podendo, assim,

candidatar-se à vaga, em eleição a realizar-se oportunamente nesta Casa.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2012.

João Leite, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adalclever Lopes - Luzia Ferreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO REQUERIMENTO Nº 3.282/2012

Comissão Especial de Indicação de Conselheiro do Tribunal de Contas

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes e outros, o Requerimento nº 3.282/2012

solicita a indicação do Deputado Sebastião Costa para ocupar a vaga de conselheiro

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A  Mesa  da  Assembleia  considerou  atendidos  os  requisitos  constitucionais  e

regimentais  para  a  habilitação do candidato ao exercício  do  mencionado cargo e

deferiu o requerimento para a tramitação prevista nos arts. 238 a 240 do Regimento

Interno.

Nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1º, I e II, do Regimento

Interno desta Casa,  o candidato em questão submeteu-se a arguição pública,  em

4/7/2012, com a finalidade de debater temas relacionados com a Corte de Contas.

Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.

À  reunião  para  a  arguição  pública  a  que  foi  submetido  o  candidato  estiveram

presentes os Deputados João Leite, Presidente da Comissão, Luzia Ferreira, Vice-

Presidente, Gustavo Corrêa, relator da proposição, Adalclever Lopes e Célio Moreira.

Antes da arguição, o candidato teve a oportunidade de expor, durante o prazo de

dez minutos,  informações atinentes à sua experiência e conhecimentos relevantes

para o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Durante  a  arguição  pública,  o  candidato  demonstrou  conhecimento  sobre  a
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instituição para a qual foi indicado como Conselheiro, respondendo com segurança,

clareza e objetividade às questões formuladas.  Sendo assim, consideramos que o

Deputado Sebastião Costa  possui  o  conhecimento e a experiência  necessária ao

exercício do cargo de Conselheiro da Corte de Contas do Estado de Minas Gerais.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos que o Deputado Sebastião Costa está apto para o

exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, podendo, assim,

candidatar-se à vaga, em eleição a realizar-se oportunamente nesta Casa.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2012.

João Leite, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adalclever Lopes - Luzia Ferreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO REQUERIMENTO Nº 3.283/2012

Comissão Especial de Indicação de Conselheiro do Tribunal de Contas

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes e outros, o Requerimento nº 3.283/2012

solicita a indicação do Deputado Ivair Nogueira para ocupar a vaga de conselheiro do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A  Mesa  da  Assembleia  considerou  atendidos  os  requisitos  constitucionais  e

regimentais  para  a  habilitação do candidato ao exercício  do  mencionado cargo e

deferiu o requerimento para a tramitação prevista nos arts. 238 a 240 do Regimento

Interno.

Nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1º, I e II, do Regimento

Interno desta Casa,  o candidato em questão submeteu-se a arguição pública,  em

4/7/2012, com a finalidade de debater temas relacionados com a Corte de Contas.

Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.

À  reunião  para  a  arguição  pública  a  que  foi  submetido  o  candidato  estiveram

presentes os Deputados João Leite, Presidente da Comissão, Luzia Ferreira, Vice-

Presidente, Gustavo Corrêa, relator da proposição, Adalclever Lopes e Célio Moreira.

Antes da arguição, o candidato teve a oportunidade de expor, durante o prazo de

dez minutos,  informações atinentes à sua experiência e conhecimentos relevantes

para o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Durante  a  arguição  pública,  o  candidato  demonstrou  conhecimento  sobre  a
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instituição para a qual foi indicado como Conselheiro, respondendo com segurança,

clareza e objetividade às questões formuladas.  Sendo assim, consideramos que o

Deputado  Ivair  Nogueira  possui  o  conhecimento  e  a  experiência  necessária  ao

exercício do cargo de Conselheiro da Corte de Contas do Estado de Minas Gerais.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos que o Deputado Ivair  Nogueira está apto para o

exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, podendo, assim,

candidatar-se à vaga, em eleição a realizar-se oportunamente nesta Casa.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2012.

João Leite, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adalclever Lopes - Luzia Ferreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO REQUERIMENTO Nº 3.284/2012

Comissão Especial de Indicação de Conselheiro do Tribunal de Contas

Relatório

De autoria  do  Deputado  Almir  Paraca  e  outros,  o  Requerimento  nº  3.284/2012

solicita a indicação do Sr. Alexandre Bossi Queiroz para ocupar a vaga de conselheiro

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A  Mesa  da  Assembleia  considerou  atendidos  os  requisitos  constitucionais  e

regimentais  para  a  habilitação do candidato ao exercício  do  mencionado cargo e

deferiu o requerimento para a tramitação prevista nos arts. 238 a 240 do Regimento

Interno.

Nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1º, I e II, do Regimento

Interno desta Casa,  o candidato em questão submeteu-se a arguição pública,  em

4/7/2012, com a finalidade de debater temas relacionados com a Corte de Contas.

Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.

À reunião para a arguição pública a que seria submetido o candidato estiveram

presentes os Deputados João Leite, Presidente da Comissão, Luzia Ferreira, Vice-

Presidente, Gustavo Corrêa, relator da proposição, Adalclever Lopes e Célio Moreira.

Antes da arguição, o candidato teve a oportunidade de expor, durante o prazo de

dez minutos,  informações atinentes à sua experiência e conhecimentos relevantes

para o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, fazendo uma breve

explanação contrária ao caráter político da indicação dos conselheiros e ressaltando
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a necessidade da introdução de critérios  técnicos.  Não obstante,  ao  final  de  sua

explanação, o Sr. Alexandre Bossi Queiroz retirou sua candidatura.

Conclusão

Diante do exposto, deixamos de opinar sobre a indicação do Sr. Alexandre Bossi

Queiroz ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, uma vez que este

se manifestou pela retirada de sua candidatura.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2012.

João Leite, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adalclever Lopes - Luzia Ferreira.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Cooperativa Agropecuária de Cássia Ltda. pelos 44 anos

de sua fundação (Requerimento nº 3.216/2012, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com o Sr. Cláudio Simões dos Santos Gomes por sua posse no

cargo de Presidente da Federação Mineira de Boxe (Requerimento nº 3.244/2012, do

Deputado Gustavo Perrella);

de  congratulações  com  o  Sindicato  Rural  de  Janaúba  pelos  45  anos  de  sua

fundação e pela realização da 31ª Expô Janaúba (Requerimento nº 3.247/2012, do

Deputado Luiz Henrique);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Pedralva  pelo  fato  de  duas  granjas

comerciais  de  recria  de  aves  de  postura,  localizadas  nesse  Município,  serem  as

primeiras  do  Estado  certificadas  pelo  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento como livres de micoplasma e salmonela (Requerimento nº 3.256/2012,

do Deputado Fábio Cherem);

de aplauso ao Cabo PM Délio Lúcio Campolina e ao Comando da 205ª Cia. do 40º

BPM  pelo  profissionalismo  e  pela  excelência  no  serviço  prestado  em  assalto

acontecido no Município de Esmeraldas (Requerimento nº 3.340/2012, da Comissão

de Segurança Pública);

de aplauso ao Sgt. PM José Nilton Araújo, lotado na 174ª Cia. PM ESP/33 BPM da

PMMG, pela atuação na coordenação do projeto da Associação Guarda Mirim Alferes
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Tiradentes  de  Betim  (Requerimento  nº  3.341/2012,  da  Comissão  de  Segurança

Pública);

de pesar pelo falecimento do Cabo PM Gladstone Alexandre Soares, ocorrido em

15/6/2012 (Requerimento nº 3.342/2012, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso aos  policiais  militares  que menciona,  lotados  na  2ª  Cia.  Rotam/BTL

Rotam, pela atuação que culminou na apreensão de 1.017 pedras de "crack", 100g

de maconha, 3 armas de fogo, além de material para embalar drogas, encontrados

em um lote vago no Bairro Landi, Município de Ribeirão das Neves (Requerimento nº

3.343/2012, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2012

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.739/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  do Deputado Marques Abreu,  a proposição em tela tem por  objetivo

solicitar  ao  Presidente  desta  Casa  seja  encaminhado  ofício  ao  Diretor-Geral  do

Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG -, solicitando-lhe informações

sobre  as  medidas  adotadas  em  relação à  primeira  habilitação para  condução de

veículo automotor das pessoas com deficiência que residem fora de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2012 e encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O autor da proposição esclarece que as pretendidas informações são necessárias

para  que  esta  Casa  tome  conhecimento  das  medidas  adotadas  para  facilitar  a

obtenção de habilitação para conduzir veículo automotor às pessoas com deficiência

não residentes na Capital, de forma a evitar o seu deslocamento até Belo Horizonte.

No que tange ao exame da competência para deflagrar o processo legislativo, cabe-

nos citar o art. 54, § 3°, da Constituição do Estad o, por conferir a este Parlamento a

prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de  informação  a  dirigente  de  entidade  da

administração indireta e por  determinar  que a recusa ou o não atendimento ou a

prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a

responsabilização.

O encaminhamento do pedido ao Detran-MG afigura-se pertinente, haja vista que

se trata de órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito, em Minas Gerais, cuja

responsabilidade é executar as ações de planejamento, coordenação, supervisão e

execução de atividade de trânsito no Estado, nos termos da legislação em vigor.

Ressalte-se que a proposição em análise configura legítimo exercício de controle

externo a cargo desta Casa, assegurado pelo art. 74 da Carta mineira.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.739/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Inácio

Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.742/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, a proposição em foco requer à Presidência

da Assembleia seja inserido nos anais da Casa o artigo “Prevenção e segurança”, do

Senador Aécio Neves, publicado no jornal “Folha de S. Paulo” de 19/3/2012.

Após publicação no “Diário  do Legislativo”  de  23/3/2012,  a matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “b”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A apresentação do requerimento em análise, que solicita a inserção nos anais da

ALMG do artigo “Prevenção e segurança”,  do Senador Aécio Neves, publicado no

jornal “Folha de S.  Paulo”  de 19/3/2012 – 1º  caderno,  p.  A2 –,  foi  motivada pela

relevância  do  tema,  uma  vez  que,  segundo  o  proponente,  “revela  o  esforço  do

governo de Minas Gerais na busca de recursos para os programas de prevenção à

criminalidade”.

Sob  o  aspecto  jurídico,  a  matéria  em  exame se  apoia  no  art.  62,  II  e  III,  da

Constituição  Estadual,  que  faculta  a  este  Parlamento  a  competência  de  dispor

privativamente sobre o seu próprio funcionamento, e nos arts. 79, VIII, “b”; 233, XIII, e

234 do Regimento Interno, que estabelecem a prerrogativa parlamentar de inserir nos

anais  da  Casa  documentos  e  pronunciamentos  não  oficiais,  considerados

especialmente  relevantes  para  o  Estado,  bem  como  disciplinam  a  tramitação  do

requerimento  para  tal  inserção.  Portanto,  a  proposição  em  tela,  sem  vício  de

iniciativa, ostenta um tipificado lastro constitucional e regimental.

Quanto ao mérito, registre-se que o artigo em comento expressa nada menos que o

projeto  político hoje  predominante no Estado,  haja vista  que o autor  faz parte da
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representação federativa institucionalizada no Senado em moldes majoritários. Sendo

seu foco a segurança pública, desperta ainda maior interesse, mormente quando a

grande imprensa mineira acolhera um debate sobre o mesmo assunto duas semanas

antes,  por  meio  de  entrevista  de  Luís  Flávio  Sapori  e  de  artigo  de  Luiz  Tito,

respectivamente, nos jornais “Hoje em Dia” e “O Tempo”.

No texto, o ex-Governador informa que, em recente viagem a Washington, negociou

recursos  junto  ao  BID  para  “programas  de  prevenção à  criminalidade  dirigidos  a

jovens que vivem em áreas de risco social em Minas”. A seguir, exalta o programa

Fica  Vivo,  as  experiências  implementadas  em  Bogotá,  as  políticas  efetivadas  em

Boston e a implantação das UPPs no Rio de Janeiro, tidos como referências capazes

de  ilustrar  “um  debate  especialmente  pertinente  em  ano  de  eleições  municipais,

quando o destino de cada uma de nossas cidades volta a ser discutido”.

Ainda segundo o Senador, após notar que a violência “pontua Brasil afora”, estaria

faltando  “uma  política  nacional  de  segurança  e  um  efetivo  compartilhamento  de

responsabilidades”. Afirma que, “em 2009, 83% dos investimentos neste campo foram

feitos por Estados e Municípios”, enquanto “a União reduziu, nos últimos 10 anos, de

44% para 33% a sua participação nos recursos para a saúde”. Por fim, conclui com

uma pergunta: “qual o sentido de prioridade que vem orientando os investimentos do

governo federal?”.

Levando-se em conta as considerações acima apresentadas e as questões políticas

que se referem não apenas ao presente, mas também ao futuro a ser construído,

bem  como  reconhecem,  articulam  e  problematizam  as  dimensões  municipais,

estaduais e federais da realidade brasileira no processo eleitoral na prática já aberto,

salta às vistas a oportunidade de incluir-se o nomeado artigo nos anais desta Casa,

registrando assim uma discussão oportuna e importante para a sociedade civil e o

Estado de Minas Gerais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 2.742/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Inácio

Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.746/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia  requer  ao  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  à

Secretária de Estado de Educação pedido de informações sobre recursos estaduais,

próprios ou recebidos em transferência da União, destinados ao transporte escolar

dos alunos da educação básica no Estado.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 23/3/2012, vem a matéria à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  por  meio  do  requerimento  em

análise,  tem  por  objetivo  colher  informações  acerca  dos  recursos  destinados  ao

transporte escolar dos alunos da educação básica em Minas Gerais.

Conforme o disposto no art. 100, IX, do Regimento Interno, compete às Comissões

encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia, pedido escrito de informações

ao  Secretário  de  Estado,  a  dirigente  de  entidade  da  administração  indireta,  ao

Comandante-geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.

No que se refere  à  matéria  em análise,  a  Constituição da República,  de  forma

inequívoca,  estabelece  a  Educação  como  princípio  e  fundamento  para  o

desenvolvimento da sociedade brasileira, caracterizada que é pela desigualdade de

oportunidades no exercício de muitos dos direitos fundamentais de cidadania. Em

virtude desse princípio, buscou-se nas últimas décadas a universalização da oferta de

ensino, almejada pela Constituição. Entretanto, embora a oferta de ensino tenha sido

universalizada em praticamente todo o País, ainda não se conseguiu assegurar o

acesso e a permanência da criança e do jovem na escola.

Dentre os mais sérios problemas enfrentados pela educação no País muitos são

fatores externos ao sistema de ensino, como a pouca importância social atribuída à

educação como prioridade nacional e as condições socioeconômicas e culturais da

população, destacando-se aí o baixo nível geral de renda e a necessidade de entrada
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precoce em um mercado de trabalho altamente informalizado.

Para enfrentar e transformar essa realidade, a Constituição estabeleceu o regime

de  colaboração  entre  a  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios,

definindo  o  nível  de  ensino  em  que  cada  ente  da  Federação  deve  atuar

prioritariamente,  e  consignou  ao  dever  de  oferecer  educação  obrigações  que em

outras circunstâncias poderiam parecer acessórias, mas que são complementares ao

direito ao ensino público gratuito para todos, como o transporte, a alimentação e a

assistência à saúde.

Em relação às áreas de atuação,  cumpre esclarecer que os Estados,  o Distrito

Federal e os Municípios não estão impedidos de realizar oferta nas demais etapas da

educação  escolar.  No  entanto,  só  poderão  fazê-lo  se  comprovarem  o  pleno

atendimento de suas competências constitucionais e a aplicação de recursos acima

dos percentuais mínimos vinculados pela própria Constituição.

Reafirmando essas  determinações,  o  inciso  XVI  do  art.  198 da Constituição  do

Estado,  da  mesma  forma,  consagra  o  princípio  da  universalidade  do  acesso  e

permanência na escola, também garantindo o transporte escolar como um direito do

educando e como um dever do poder público.

No que diz respeito à responsabilidade quanto ao transporte escolar,  o texto da

Constituição  da  República  faz  menção  ao  “atendimento  ao  educando,  no  ensino

fundamental”,  no que é acompanhado pela Carta Mineira, o que poderia induzir  a

uma interpretação literal de que os alunos da educação infantil e do ensino médio não

fariam jus a tal garantia.

No entanto, na organização da Educação Nacional, a Lei nº 9.394, de 20/12/1996,

conhecida como Lei de Diretrizes e Bases – LDB –, explicita os parâmetros do regime

de  colaboração  entre  os  entes  da  Federação,  conforme  preconizado

constitucionalmente. A LDB atribui ao Estado federado, entre outras incumbências,

“assumir  o  transporte  escolar  dos  alunos  da  rede  estadual”  (art.  10,  inc.  VII,

acrescentado pela Lei nº 10.709, de 31/7/2003). Ressalte-se que a referida Lei nº

10.709,  de  2003,  explicitou  a  mesma obrigação  para  os  Municípios,  de  modo  a

superar qualquer controvérsia sobre tal responsabilidade.

Assim,  todos  os  alunos  de  qualquer  uma  das  redes  de  ensino  fazem  jus  ao
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transporte  escolar,  independentemente  do  nível  ou  da  modalidade  ofertada.

Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos,

educação especial, indígena ou quilombola, todos estão inseridos no mandamento

legal.

Ressalte-se que a mesma Lei nº 10.709, de 2003, assegura a possibilidade de os

Estados e Municípios celebrarem convênios com vistas a promover, em sistema de

colaboração,  programas  de  transporte  escolar  com  repasse  dos  recursos

correspondentes  ao  número  de  alunos  transferidos.  De  outra  forma,  haveria

descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101, de

4/5/2000 –, que determina que o custeio de despesas de responsabilidade de outro

ente  federativo  só poderá  ser  realizado mediante  autorização  legislativa,  previsão

orçamentária e existência de convênio ou termo equivalente.

No que diz respeito ao caráter suplementar do transporte escolar, conforme o art.

205  da  Constituição  da  República  e  o  art.  195  da  Constituição  do  Estado,  cabe

também  à  família  garantir  o  acesso  do  educando  à  escola.  A  facilitação  e  a

viabilização do acesso às instituições de  ensino  não  são,  portanto,  incumbências

exclusivas do Estado – que tem a obrigação de ofertar o transporte escolar, não resta

dúvida –, mas também da família, que deve colaborar no transporte do educando sob

sua responsabilidade.

A execução do transporte escolar público é da competência da administração dos

sistemas  de ensino,  a  partir  dos  princípios  da  razoabilidade  e  da  prevalência  do

interesse  público.  Cabe  aos  responsáveis  pelo  aluno  comprometerem-se  pelos

trechos percorridos até os intercursos com o transporte escolar oficial. Assim, não há

como  interpretar  que  a  garantia  do  transporte  escolar  público  compreenda  o

deslocamento dos veículos até a residência de cada aluno assistido.

Todas essas considerações se referem ao transporte escolar realizado pelo poder

público. É importante esclarecer que o transporte privado de escolares obedece a

normas gerais definidas no Código Brasileiro de Trânsito – Lei n. 9.503, de 23/7/1997.

Nesse caso, cabe aos órgãos estaduais ou distritais de trânsito a autorização para

circulação  dos  veículos  e  licenciamento  de  condutores.  E  como  compete  aos

Municípios  o  disciplinamento  dos  serviços  de  transportes,  entre  os  quais  o  de
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escolares,  a  concessão  de  permissões,  a  organização  do  serviço,  entre  outros

aspectos relacionados, é obrigação do ente local.

O Ministério  da Educação,  por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação  -  FNDE  -,  mantém  dois  programas  para  garantir  o  transporte  escolar

público,  ambos voltados para  os alunos residentes na zona rural:  o  “Caminho da

Escola” e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – Pnate.

O “Caminho da Escola” foi criado pela Resolução nº 3, de 28/3/2007, do FNDE e do

Banco  de  Desenvolvimento  Social  e  Econômico  -  BNDES.  É  um  programa  que

estabelece diretrizes e orientações para que os Estados e Municípios possam adquirir

veículos novos para o transporte escolar rural no âmbito da Educação Básica, com o

objetivo de renovar a frota existente.

Podem  ser  adquiridos  micro-ônibus,  miniônibus  e  ônibus  zero-quilômetro,  bem

como embarcações, que atendam aos requisitos do Código de Trânsito Brasileiro e às

especificidades do Programa, que define características comuns no âmbito nacional,

como, por exemplo, as cores.

As aquisições são agrupadas em lotes e cada Município, a depender do número de

matrículas apuradas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais -

Inep -no Censo Escolar do ano imediatamente anterior, fará jus a um ou mais itens,

conforme o caso. Os Estados e o Distrito Federal poderão pleitear até seis itens das

composições pré-definidas (mais de um mesmo item ou itens diferentes), ficando a

concessão,  em  qualquer  hipótese,  condicionada  ao  saldo  disponível  na  linha  de

crédito  previamente  aprovada  pelo  BNDES  para  o  Programa.  Para  pleitear  o

empréstimo,  os  Estados  e  Municípios  devem  aderir  formalmente  ao  Programa  e

participar do pregão nacional que, segundo o FNDE, permite mais transparência aos

processos de compra dos veículos.

Já o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – Pnate  – , instituído

pela Lei  nº  10.880, de 9/6/2004, tem por  objetivo “oferecer transporte escolar  aos

alunos  do  ensino  fundamental  público,  residentes  em  área  rural,  por  meio  de

assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios”.

O Pnate  é  um programa que não exige  a celebração de convênio e permite a
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transferência automática de recursos para despesas com manutenção de veículos,

combustíveis, bem como para pagamento de serviços – contratados de terceiros –

para o transporte escolar.

A base de cálculo é o Censo Escolar do ano anterior com relação aos alunos da

zona rural transportados. Considera também a área rural do Município, a população

residente no campo, a situação relativa na linha de pobreza, bem como o Índice de

Desenvolvimento  da  Educação  Básica  -  Ideb.  O  valor  “per  capita”  anual  varia

atualmente entre R$ 120,73 e R$ 172,24, conforme dados do FNDE.

Os Estados podem autorizar o FNDE a repassar o valor correspondente aos alunos

da rede estadual  aos Municípios  em que as  unidades escolares  correspondentes

estejam localizadas.

O Pnate não se confunde com o Programa Nacional de Transporte Escolar - PNTE,

criado em 1994 e extinto em 2007, que contribuía, em princípio, com Municípios e

Organizações não governamentais e, após 2004, apenas com ONGs especializadas

no atendimento de  portadores de  necessidades especiais  no  ensino  fundamental,

para aquisição de veículos novos para o transporte escolar. Com a edição da Emenda

à  Constituição  n.  53,  de  20/12/2006,  que  criou  o  Fundo  de  Manutenção  e

Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  do

Magistério – Fundeb –, e sua posterior regulamentação – Lei nº 11.494, de 20/6/2007

–, os recursos destinados às instituições de educação especial foram ampliados, e o

PNTE deixou de existir.

O  Fundeb  admite,  ainda,  a  utilização  dos  recursos  a  ele  subvinculados  na

manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino  em  programas  de  transporte  escolar,

conforme definido na LDB, art. 70, inciso VIII.

Para entidades das administrações públicas direta e indireta, empresas privadas e

pessoas físicas devidamente cadastradas que realizam atividades de transporte de

alunos das redes públicas estaduais  e municipais,  o BNDES oferece,  ainda,  uma

linha de crédito denominada “Programa de Financiamento à Aquisição de Veículos de

Transporte Escolar – Proescolar”.

O  Proescolar  destina-se  a  renovar  e  ampliar  a  frota  de  veículos  de  transporte

escolar da Educação Básica, seja no meio rural, seja no urbano, neste último caso
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conforme as especificações técnicas da Resolução nº 6, de 7/2/2008, do FNDE.

Em Minas Gerais,  o Decreto  n.  44.279,  de  7/4/2006,  dispõe sobre convênios  e

prestações de contas referentes ao “Programa Estadual de Transporte Escolar”.  O

art. 1º afirma que “o Programa Estadual de Transporte Escolar para atendimento aos

educandos da rede pública se ensino, de caráter suplementar, será desenvolvido pela

Secretaria  de Estado da Educação em regime de cooperação com os Municípios

mineiros”.  Caberá  à  Secretaria  transferir  os  recursos  do  Programa,  mediante

convênios, bem como estabelecer os critérios anuais de repasse.

A Secretaria de Estado de Educação informa, em seu sítio eletrônico, ter realizado

diversas ações relacionadas com o Programa de Transporte Escolar. De 2003 a 2009,

o Estado afirma ter investido cerca de R$ 400.000.000,00 no transporte escolar por

meio do “programa de manutenção do transporte escolar”, que repassa recursos para

as prefeituras e realiza a compra direta de veículos. A Secretaria relata a aquisição,

em 2006, de 78 micro-ônibus (veículos de 30 lugares) e 744 vans (veículos de 15

lugares)  para  apoiar  592  Municípios  no  transporte  de  alunos  da  zona  rural

matriculados em escolas públicas. Não há menção a aquisições em anos posteriores.

De acordo com a mesma fonte, em 2010 o programa atendeu a 295.521 alunos da

rede estadual de ensino da área rural, incluindo os estudantes do ensino médio. O

critério  utilizado  para  a  definição  do  valor  “per  capita”  de  cada  Município  está

relacionado com a extensão territorial e o número de alunos transportados das redes

estadual e municipal. O dado mais recente sobre o valor dos repasses diz respeito ao

ano de 2007, em que o valor previsto foi de R$278,08 por aluno.

Com  as  informações  mencionadas,  pode-se  constatar  que  os  dados  sobre  os

investimentos  no  transporte  escolar  no  Estado  são  divulgados  de  forma

assistemática, o que dificulta o acompanhamento da implantação e desdobramentos

de  um  programa que,  sem dúvida,  tem enorme impacto  no  sucesso escolar  dos

alunos, sobretudo os estudantes de escolas do campo.

Desse modo, julgamos pertinente a pretensão da Comissão autora da proposição

em tela, haja vista que as informações pleiteadas dizem respeito ao exercício das

atribuições  de  fiscalização  e  controle  constitucionalmente  previstas  para  o  Poder

Legislativo. Para dar  maior  clareza ao pedido,  bem como precisar um período de
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tempo adequado para que as informações sejam prestadas apresentamos, ao final, o

Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 2.746/2012, na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art. 100, IX, do

Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de

informações sobre os recursos estaduais próprios ou recebidos em transferência da

União destinados ao transporte escolar dos alunos da Educação Básica no Estado,

no período de 2008 a 2011, compreendendo:

I  –  os  recursos  recebidos  em  transferência  e  os  recursos  próprios,  com  os

respectivos valores e datas;

II – os recursos diretamente aplicados e os recursos repassados aos Municípios,

com os respectivos valores e datas;

III – o custo do transporte escolar por aluno;

IV – número de alunos transportados, por nível de ensino;

V – a relação dos convênios de mútua cooperação celebrados entre Município e

Estado, contendo informações sobre o objeto e o valor de cada um deles.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Jayro Lessa, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.755/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  o  Deputado  Antônio  Júlio  solicita  à

Presidência da Assembleia seja encaminhado à Diretoria da Penitenciária Pio Canedo

pedido de informações sobre o número de vagas existentes nessa instituição prisional

e a quantidade de presos recolhidos, especificando-se os provisórios e os definitivos.

Após publicação no “Diário  do Legislativo”  de  29/3/2012,  a matéria  vem a  este
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órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição ampara-se no inciso X do art. 49 da Constituição da República, que

estabelece como competência do Poder Legislativo a fiscalização e o controle dos

atos do Poder Executivo, bem como nos arts. 73 e 74 da Constituição do Estado, os

quais, em simetria, atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função

administrativa do Estado. Já o § 3º do art. 54 da Carta mineira autoriza a Mesa da

Assembleia a encaminhar pedido de informação a autoridades estaduais, incluindo

dirigentes de entidades da administração indireta, determinando que a recusa, o não

atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa constituem

infrações administrativas, sujeitas a responsabilização.

Tem fundamento, também, no art. 46, III, do Regimento Interno, que prevê, entre os

direitos do Deputado, o encaminhamento de pedido escrito de informação por meio

da Mesa da Assembleia, e no art. 233, XII, do mesmo diploma, que trata do pedido de

informação às autoridades estaduais, sobre fato sujeito a controle e fiscalização da

Assembleia Legislativa.

O  requerimento  em  análise  busca  obter  esclarecimentos  acerca  do  número  de

vagas, bem como do número de presos recolhidos - discriminando-se a quantidade

de definitivos e provisórios – na Penitenciária Pio Canedo, localizada no Município de

Pará de Minas. Segundo a justificação do requerimento, o pedido de informações foi

motivado por denúncia de superlotação no mencionado estabelecimento.

A situação  prisional  do  Estado  tem  merecido  particular  atenção  da  ALMG  nas

últimas  décadas.  De  fato,  denúncias  de  superlotação  nos  presídios  do  Estado  e

violação de direitos dos detentos têm chegado a este Parlamento, principalmente às

Comissões  de  Direitos  Humanos  e  de  Segurança  Pública.  Verifica-se  que  essas

Comissões têm desenvolvido um trabalho sistemático nesse sentido, ora realizando

audiências  públicas  com  a  finalidade  de  debater  o  assunto,  ora  encaminhando

requerimentos solicitando providências ou informações aos órgãos governamentais

responsáveis, ora realizando visitas aos estabelecimentos prisionais para apurar “in

loco” as denúncias recebidas, ora efetuando contatos pessoais com Secretários de
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Estado e outros agentes do Poder Executivo com vistas a encaminhar as demandas

apresentadas pela sociedade e discutir alternativas de solução dos impasses.

Para além das atividades ordinárias  das Comissões,  importante  ressaltar  que a

ALMG propiciou várias reflexões e produziu importantes trabalhos acerca da situação

prisional em Minas Gerais. Cumpre lembrar o “Relatório sobre o Sistema Prisional”

elaborado  em  2001  pela  Comissão  de  Direitos  Humanos  com  a  colaboração  de

atores sociais que operavam na segurança pública. Dentre os principais problemas

encontrados, foram ressaltados os casos de superlotação, combinada com violência

entre os internos e tortura e corrupção por parte de agentes públicos. Em 2002, a CPI

do Sistema Prisional apontou, em meio às suas conclusões, problemas relativos à

guarda  conjunta  de  presos  provisórios  e  de  detentos  com  as  mais  diversas

qualificações. Mais tarde, em 2009, a Comissão Especial da Execução das Penas

também mencionou ter  tido dificuldades para obter  dados precisos com relação à

quantidade de presos provisórios acautelados no Estado. Em seu relatório final,  a

Comissão entendeu ser imprescindível a realização de um levantamento sobre esse

número de detentos, por considerar que tais dados são indispensáveis à formulação

de  estratégias  capazes  de  solucionar,  além  da  superlotação,  outros  antigos

problemas no setor prisional.

Assim,  diante  da  escassez  de  dados  e  da  denúncia  de  superlotação  na

Penitenciária Pio Canedo - nos termos da já citada fundamentação do requerimento -,

esclarecimentos acerca da quantidade de vagas e de presos definitivos e provisórios

naquele estabelecimento apresentam-se relevantes.

Entendemos, portanto, ser legítima a proposição em comento, tendo em vista que a

pretensão  do  Deputado  autor  vem  ao  encontro  das  demandas  constantemente

trazidas a esta Casa e que as informações buscadas são relevantes para o exercício

das atribuições de fiscalização e controle constitucionalmente previstas para o Poder

Legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 2.755/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -
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Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.762/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Participação Popular requer ao

Presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  Instituto  de  Desenvolvimento  do

Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - pedido de informações sobre a execução

do programa Leite Fome Zero - Um Leite pela Vida no Estado, especialmente no

tocante à efetiva implantação do previsto no art. 4º da Resolução Federal nº 37, de

2009.

Após publicação no “Diário  do Legislativo”  de  29/3/2012,  a matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Incentivo à Produção e Consumo de Leite - PAA Leite - é uma modalidade do

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA -, do governo federal.  O PAA tem por

essência  a  aquisição  direta  de  produtos  de  agricultores  familiares  com sucessivo

repasse  por  doação  a  entidades  de  assistência  social  e  filantrópicas.  Essa

modalidade, também conhecida como Leite Fome Zero, foi criada com o objetivo de,

em convênio com os Estados, contribuir para a segurança alimentar de famílias em

condição de vulnerabilidade social e incentivar a produção de agricultores familiares.

Destinada  ao  território  de  atuação  da  Superintendência  do  Desenvolvimento  do

Nordeste - Sudene -, beneficia, por consequência, o Estado, atingindo 193 Municípios

da  área  de  abrangência  da  Secretaria  de  Estado  Extraordinária  para  o

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan.

Iniciado em 2003, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS -,

o programa investiu  no Estado,  no período de pleno funcionamento entre 2005 e

2008, em média R$ 44.300.000,00 por ano. Em 2009, último dado disponível, o valor

total ficou limitado a R$ 36.300.000,00.

Operacionalmente, o leite é coletado de agricultores familiares que produzem até

100 litros de leite por dia, devidamente cadastrados e admitidos no programa, com
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prioridade para os que têm produção média diária inferior a 50 litros. A pasteurização

e a embalagem são feitas por laticínios locais ou regionais contratados. O produto

rotulado é, então, transportado para os pontos de distribuição.

Os critérios  para acesso das famílias ao leite  adquirido são os seguintes:  estar

dentro do limite máximo de renda “per capita” de até meio salário mínimo e contar

com  crianças  entre  2  e  7  anos  de  idade,  nutrizes  até  seis  meses  após  o  parto,

gestantes ou idosos a partir  de 60  anos  de idade.  São analisados,  à  parte,  pelo

Conselho  Estadual  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  -  Consea  -,  os  casos

especiais de concessão de acesso ao leite. A família admitida deve procurar o ponto

de distribuição mais próximo ou o responsável pelo programa na prefeitura local para

receber o benefício.

Conforme divulgado pela Sedvan, há 560 pontos onde são distribuídos 150 mil litros

de  leite  por  dia,  produzidos  por  5.169  produtores  cadastrados,  37  laticínios  e

cooperativas.  A mesma Secretaria  informa que,  no  período entre 2004 e  2007,  o

índice de desnutrição infantil no semiárido mineiro registrou queda de 50%, passando

de 10% para 5%, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

- SES -, o que iguala a região ao restante do Estado. O índice atingido é menor que a

média nacional de 6%, registrada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância -

Unicef -, e inferior à média do País, de 6,7%, medida pelo Programa Bolsa Família

em fevereiro de 2007. Esses dados revelam a importância e o alcance da medida.

O questionamento apresentado pela Comissão quanto à execução do programa

enfatiza  a necessidade de informações sobre o cumprimento,  por  meio do Idene,

responsável pela execução do programa no Estado, do art. 4º da Resolução nº 37, de

9/11/2009, que delega à unidade federada conveniada a formalização de termo de

adesão  junto  aos  Municípios  com  o  objetivo  de  que  as  prefeituras  realizem  o

cadastramento dos beneficiários, disponibilizem funcionário e local apropriado para

instalação  de  ponto  de  distribuição  do  leite  e  enviem  lista  dos  beneficiários

cadastrados  e  selecionados  aos  conselhos  municipais  de  segurança  alimentar  e

nutricional  e  aos  conselhos  de  assistência  social.  Tal  medida  representa  uma

alteração logística de importância elevada,  uma vez que envolve novos atores na

execução do programa e incrementa instrumentos de controle social.
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Por  sua vez,  em  seu “site”,  a  Sedvan  apresenta  como parceiros  no  âmbito  do

Estado a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB - Regional Leste -, os

agentes  do  Programa  Saúde  da  Família  -  PSF  -  dos  Municípios  envolvidos,  a

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais - Emater-MG -, o

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, universidades, além de 4.365 voluntários

ligados a paróquias e à Sociedade São Vicente de Paulo.

À  luz  da  citada  resolução,  que  determina  ser  responsabilidade  da  prefeitura  a

disponibilização de local fixo e de agentes públicos municipais para a execução da

atividade de distribuição, tendo em vista a análise das parcerias relacionadas pela

Sedvan, o pedido de informação em pauta é justificável. Destaca-se a preocupação

com  as  condições  sanitárias  necessárias  à  atividade  uma  vez  constatada  a

predominância do trabalho voluntário.

Acrescente-se que, além dos aspectos citados, a norma federal exige que, “nos

casos em que o próprio  convenente se proponha a realizar  o cadastramento  dos

beneficiários  e  gerenciamento  dos  pontos  de  distribuição”,  deverá  encaminhar

justificativa para análise e obter aprovação da Secretaria de Segurança Alimentar e

Nutricional - Sesan -, do MDS.

Como esta  Casa  detém  a  prerrogativa  de  solicitar  esclarecimentos  a  órgãos  e

entidades da administração direta e indireta estadual, de acordo com o § 3º do art. 54

da Constituição Estadual,  não havendo vício de iniciativa na proposição e dada a

relevância do tema, opinamos pela aprovação do requerimento em análise.

Conclusão

Pelo exposto,  somos pela  aprovação do Requerimento  nº  2.762/2012 na forma

proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente – Jayro Lessa, relator – José Henrique – Inácio Franco –

Paulo Guedes – Dilzon Melo – Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.836/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, a proposição em epígrafe requer



404
____________________________________________________________________________

seja encaminhado pedido de informações ao Departamento de Estradas de Rodagem

de  Minas  Gerais  –  DER-MG  –  sobre  a  pavimentação  do  trecho  de  rodovia

compreendido entre os Municípios de Itabira e Itambé do Mato Dentro.

Publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/4/2012,  vem a  matéria  a  este órgão

colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo foi apresentada pelo Deputado Anselmo José Domingos

com o intuito  de obter  informações sobre  a  pavimentação da rodovia que liga os

Municípios  de  Itabira  e  Itambé  do  Mato  Dentro,  no  âmbito  do  Programa  de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Proacesso –,

especificamente do trecho compreendido entre o Distrito de Senhora do Carmo, em

Itabira, e o Município de Itambé do Mato Dentro.

Argumenta  o  autor  que  a  obra  de  pavimentação  da  rodovia  é  de  extrema

importância para o desenvolvimento socioeconômico da região.

O Proacesso é um programa do governo estadual  que tem como objetivo geral

contribuir para o desenvolvimento socioeconômico de cidades com baixo Índice de

Desenvolvimento Humano – IDH – e precária conexão com a rede viária principal, por

meio  da  pavimentação  de  rodovias  e  da  melhoria  da  infraestrutura  rodoviária  de

acesso. A pavimentação do trecho de rodovia em questão está incluído no programa,

mas ainda não foi concluída.

A iniciativa da proposição está prevista no art. 54, § 3º, da Constituição do Estado,

que estabelece que a Mesa da Assembleia poderá encaminhar pedido de informação

a dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia

Militar e a outras autoridades estaduais, sendo que a recusa, ou o não atendimento

no  prazo  de  trinta  dias,  ou  a  prestação  de  informação  falsa  constituem  infração

administrativa,  sujeita  a  responsabilização.  Além  disso,  o  artigo  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno estabelece que a Mesa da Assembleia é competente para emitir

parecer sobre requerimento com pedido de informações às autoridades estaduais,

quando  relacionado  com  fato  sujeito  a  controle  e  fiscalização  da  Assembleia

Legislativa.  Dessa forma,  leva-se  em consideração o  papel  fiscalizador  do  Poder

Legislativo  ao  acompanhar  a  execução  das  políticas  públicas  incluídas  no



405
____________________________________________________________________________

planejamento  do  Estado.  Assim,  a  proposição  em  tela  encontra-se  plenamente

respaldada pela legislação vigente.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.836/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.901/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  o  Deputado  Marques  Abreu  requer  ao

Presidente desta Casa seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Esporte e

Juventude  solicitando-lhe  informações  sobre  a  existência,  no  âmbito  de  nosso

Estado,  de  programa  visando  à  detecção  e  ao  treinamento  de  crianças  e

adolescentes com talento para esporte de rendimento..

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/4/2012 e encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O autor da proposição esclarece que a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

realizou  audiência  pública  para  discutir  os  projetos  voltados  para  o  esporte  nas

universidades e que, nessa ocasião, especialistas criticaram o processo de formação

de atletas. Durante a audiência, ficou clara a importância de identificar o quanto antes

crianças ou adolescentes com potencial esportivo acima da média para estimular o

esporte  de  alto  rendimento  no  Estado.  O  requerimento  em  tela  tem,  portanto,  a

finalidade, de inquirir se há programa já criado no âmbito estadual para identificação

desses jovens talentos.

Formulado o requerimento pelo parlamentar,  a competência para determinar seu

encaminhamento é da Mesa desta Casa, nos termos do art. 54, § 2°, da Constituição

do Estado. A referida norma confere a este Parlamento a prerrogativa de encaminhar

pedido escrito de informação a Secretário de Estado e estabelece que a recusa, o
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não  atendimento  ou  a  prestação  de  informação  falsa  constituem  infração

administrativa,  sujeita  a  responsabilização.  Portanto,  a  proposição  em  análise

configura legítimo exercício de controle externo a cargo desta Casa, assegurado pelo

art. 74 da Carta mineira.

O Secretário de Estado apontado como destinatário do pedido de informações em

questão  é,  na  forma dos  incisos  I  e  IV  do  art.  181 da Lei  Delegada nº  180,  de

20/1/2011,  o  agente  competente  para  prestar  tal  informação.  Assim  dispõe  esse

dispositivo legal:

“Art. 181 – A Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - SEEJ -, a que se

refere o inciso XI do art.  5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade

planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as atividades setoriais a cargo do Estado

que visem ao desenvolvimento social,  por meio de ações relativas ao esporte, ao

lazer e ao protagonismo juvenil, competindo-lhe:

I - elaborar e propor as políticas estaduais de esporte e lazer e de promoção do

protagonismo juvenil,  bem como realizar as ações necessárias à sua implantação,

acompanhamento e avaliação;

(...)

IV – garantir  o acesso da população a atividades físicas e práticas esportivas e

aprimorar a gestão da política pública de esportes, mediante o monitoramento dos

territórios esportivos mineiros, a capacitação de pessoal e a aplicação de critérios

legais, incluído o da proporcionalidade de recursos e o de indicadores de resultados

para a aferição da eficiência de sua atuação”.

Por  fim,  no  que  toca  ao  mérito,  a  existência  de  mecanismos  institucionais  de

identificação, seleção, estímulo e apoio a crianças e adolescentes com potencial para

a prática de esportes de alto rendimento é considerada, na atualidade, fundamental

para a consolidação de equipes profissionais, o que justifica plenamente o interesse

desta Casa a respeito desses mecanismos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.901/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Inácio
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Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.902/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

O  Deputado  Marques  Abreu,  por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  requer  ao

Presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado

Extraordinária  da  Copa  do  Mundo  -  Secopa  -  pedido  de  informações  sobre  a

existência  de  banco  de  dados  com  informações  referentes  a  perspectivas  de

desenvolvimento socioeconômico sustentável do Estado decorrentes da realização da

Copa do Mundo da Fifa em 2014.

Após publicação no “Diário do Legislativo” de 13/4/2012, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades estaduais integra as

ações de controle externo sobre as atividades da administração pública e é amparado

constitucionalmente pelos arts. 54 e 62, XXXI, da Carta mineira. O art. 54, § 3º, da

Constituição Estadual  estabelece que “a Mesa da Assembleia  poderá  encaminhar

pedido  de  informação  a  dirigente  de  entidade  da  administração  indireta,  ao

Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou

o  não  atendimento  no  prazo  de  trinta  dias,  ou  a  prestação  de  informação  falsa

constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização”.

O pedido escrito de informação a autoridades estaduais por intermédio da Mesa da

Assembleia depende, de acordo com o art.  234 do Regimento Interno, de parecer

sujeito a deliberação do Plenário.

O requerimento em análise tem por objetivo solicitar informações sobre a existência

de  banco  de  dados  que  reúna  informações  referentes  a  perspectivas  de

desenvolvimento socioeconômico sustentável decorrentes da realização da Copa do

Mundo  da  Fifa  em  2014.  O  autor  justifica  seu  pedido  ressaltando  a  relevância

estratégica,  para  o  planejamento  público  do  Estado,  do  conhecimento  pleno  do

inventário de despesas de capital, ou seja, de investimentos realizados em função da
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realização da Copa de 2014.

A respeito  do  mérito  da  proposição,  cabe fazer  referência  ao  estudo “Impactos

econômicos da realização da Copa 2014 no Brasil”, encomendado pelo Ministério dos

Esportes à empresa consorciada Value Partners do Brasil Ltda. e publicado em 2010

(disponível  no  “site”  http://www.copa2014.gov.br/sites/default/files/publicas/sobre-a-

copa/biblioteca/impacto_economico_2014.pdf – acesso em 18/4/2012). Segundo esse

estudo, o conjunto de benefícios decorrentes da Copa de 2014 pode ser dividido em

benefícios econômicos – com os respectivos impactos diretos, indiretos e induzidos –

e  benefícios  intangíveis,  ou  seja,  que  não  podem  ter  seu  impacto  na  economia

corretamente mensurados. Em síntese, a análise contida no referido estudo evidencia

que a Copa de 2014 deverá agregar R$183 bilhões ao Produto Interno Bruto – PIB –

até 2019,  o  que representa uma participação de 0,4% no PIB acumulado para o

período 2010-2019. Desse total, segundo as projeções, R$47 bilhões se referirão a

investimentos  em  infraestrutura,  gastos  incrementais  de  turistas  e  expansão  do

consumo doméstico das famílias, e R$135 bilhões serão derivados de recirculação do

dinheiro na economia e de aumento do turismo e do uso de estádios após a Copa.

No mesmo tema, o trabalho “Brasil  sustentável – Impactos Socioeconômicos da

Copa  do  Mundo  2014”  (disponível  no  endereço  de  internet  http://

www.secopa.ba.gov.br/sites/default/files/files/Brasil%20Sustentavel%20-%20Copa

%20do%20Mundo%202014.pdf – acesso em 18/4/2012), resultante de parceria entre

a Fundação Getúlio Vargas - FGV - e a empresa de consultoria econômica Ernst &

Young  e  publicado  em  2010,  busca  identificar  os  impactos  socioeconômicos

resultantes  da  realização  do  evento  esportivo  no  Brasil.  Tais  impactos  são

interpretados, no trabalho, como o fluxo de bem-estar que o evento gerará para a

população  residente  no  País.  O  modelo  de  identificação  dos  efeitos  econômicos

multiplicadores baseou-se na análise de 55 atividades econômicas, 110 categorias de

produtos e 10 perfis de renda e consumo da população. Esse trabalho distingue as

informações analisadas em termos micro e macroeconômicos, descrevendo um mapa

de investimentos e projetando os impactos sociais da realização da Copa, além de

identificar riscos e condicionantes da otimização dos resultados.

Pelas razões expostas, julgamos ser de fundamental relevância que a Secopa seja



409
____________________________________________________________________________

chamada a colaborar com o Poder Legislativo de modo a garantir o acesso a banco

de  dados  com  informações  referentes  às  repercussões  socioeconômicas,  para  o

Estado e para o País, da realização da Copa de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 2.902/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Inácio

Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.910/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  a

proposição  em  análise  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Transportes e Obras Públicas - Setop - pedido de informação quanto à paralisação

das  obras  de  duplicação  da  Rodovia  MG-006,  que  liga  os  Municípios  de  Belo

Horizonte e Ribeirão das Neves.

Após sua publicação no “Diário  do Legislativo”,  em 14/4/2012, vem a matéria à

Mesa  da  Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

Conforme o disposto no art. 100, IX, do Regimento Interno, entre outras atribuições,

compete às comissões encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia, pedido

escrito  de  informações  a  Secretário  de  Estado,  a  dirigente  de  entidade  da

administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades

estaduais.

Além do referido dispositivo regimental, também a Carta mineira concede à Mesa

da Assembleia a prerrogativa de encaminhar pedido de informação a Secretário de

Estado e a dirigente de entidade da administração indireta, determinando ainda que a

recusa, o não atendimento ou a prestação de informação falsa constituem infração

administrativa, sujeita a responsabilização.

A reforma da MG-006, também conhecida como Rodovia LMG-806, faz parte do



410
____________________________________________________________________________

Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG. Tal reforma inclui a duplicação da

estrada, passando dos atuais 7m de largura para 14m; a construção de sete muros

de arrimo, acostamentos com 2m de largura em cada lateral,  canteiros centrais e

passeios.

A Rodovia LMG-806 é via de acesso ao Município de Ribeirão das Neves e atende

a diversas regiões de Belo Horizonte, possibilitando ainda a ligação da BR-040 com a

MG-010, trecho final da Linha Vermelha, através da Av. Padre Pedro Pinto, em Venda

Nova.

Em  decorrência  do  grande  número  de  veículos  que  trafegam  nessa  região,  a

ampliação da capacidade de tráfego da rodovia trará mais segurança, comodidade e

fluidez ao trânsito.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 2.910/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.911/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  a

proposição  em  pauta  requer  à  Presidência  da  Assembleia  Legislativa  seja

encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de informação quanto à situação

da Rodovia MG-32, via de ligação dos Municípios de Cipotânea e Alto Rio Doce.

O  requerimento  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  14/4/2012  e

encaminhado à Mesa da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,

“c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Inserido na tripartição de Poderes disposta no art. 2° da Constituição da República,

o Poder Legislativo possui como funções precípuas as tarefas de legislar e fiscalizar.

A Constituição do Estado, voltada para a atuação fiscalizatória que incumbe a este

Parlamento,  determina,  em seu art.  54,  § 3°,  que a  Mesa da Assembleia  poderá
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encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta,

ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa,

o  não  atendimento  no  prazo  de  30  dias  ou  a  prestação  de  informação  falsa

constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

A MG-32,  também  denominada  Rodovia  MG-132  pelo  DER-MG,  faz  parte  do

programa  Proacesso  e  foi  recentemente  pavimentada.  Não  obstante,  apresenta

problemas como abatimento na pista, perto de Cipotânea, onde foi preciso construir

uma variante de acesso.

Outro problema que vem causando transtorno para quem trafega por essa rodovia

são os trechos em que só é permitido o trânsito de veículos em meia-pista. Além de

atrasarem  a  viagem,  as  meias-pistas  representam  um  perigo  constante  para  os

motoristas, podendo provocar acidentes.

A proposição  em  apreço  se  traduz,  pois,  em  legítimo  exercício  do  controle  e

fiscalização  desta  Casa  no que  diz  respeito  ao  estado  de  nossas  rodovias  e  às

soluções apresentadas pelo órgão competente.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 2.911/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.942/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, o requerimento em estudo solicita seja

encaminhado ao Secretário de Estado de Turismo pedido de informações sobre a

previsão de criação de roteiros  turísticos  com foco nas atividades  esportivas  que

prevalecem em cada Município do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/4/2012, a proposição foi encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em análise  visa  solicitar  ao  Secretário  de  Estado de Turismo que

informe se  há  previsão  de  criação  de  roteiros  turísticos  com foco nas  atividades

esportivas próprias de cada Município do Estado. Solicita que, caso haja atividade

com esse objetivo, o projeto seja encaminhado, juntamente com seu cronograma de

implantação.  Requer,  por  fim,  caso  não  haja  projeto  com  tal  finalidade,  sejam

avaliadas a viabilidade, a conveniência e a oportunidade de sua instauração.

Em sua justificação, o autor destaca que o momento atual, que precede a Copa do

Mundo FIFA 2014 e as Olimpíadas de Verão de 2016, é oportuno para a melhoria das

políticas públicas relacionadas com a prática esportiva. Considerando esse fato, o

autor  intenta prospectar  a existência  de atividade referente à roteirização turística

com  foco  em  atividades  esportivas,  e,  não  existindo,  sugere  que  tenha  sua

implantação avaliada.

Inicialmente, cabe destacar o que vem a ser turismo esportivo, matéria objeto do

requerimento  em  estudo.  Segundo  o  Ministério  do  Turismo,  essa  modalidade

“compreende  as  atividades  turísticas  decorrentes  da  prática,  envolvimento  ou

observação  de  modalidades  esportivas”.  Embora  seu  entendimento  como  ramo

específico  da  atividade  turística  seja  novo,  essa  é  uma  modalidade  crescente,

principalmente no exterior.

A Secretaria de Estado de Turismo tem, entre suas diretrizes programáticas, o apoio

à  roteirização  turística.  A  roteirização  turística  consiste  em  organizar  destinos

turísticos, destacando o que há de comum e de complementar entre eles, conferindo

uma unidade que integra e, principalmente, potencializa os seus atrativos. Com esse

intuito, a Secretaria é responsável, por exemplo, pelo Programa 114, “Estruturação,

Desenvolvimento e Promoção do Turismo Mineiro”, que tem, entre seus objetivos, o

de “desenvolver,  estruturar  e  formatar  produtos  turísticos  mineiros  inovadores,

envolvendo a qualificação e a profissionalização da governança do turismo e da rede

de serviços turísticos, a diversificação da oferta turística e a formatação de roteiros”.

Assim, verificamos que a demanda do Deputado autor do requerimento, ainda que

eventualmente  não  esteja  prevista  na  programação  da  Secretaria  de  Turismo,  é

compatível com a atuação desse órgão governamental.
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O art.  54, § 2º,  da Constituição Estadual estabelece a competência da Mesa da

Assembleia para encaminhar pedido de informação a Secretário de Estado. Por sua

vez,  o  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento  Interno  prevê  a  competência  deste  órgão

colegiado de emitir parecer sobre requerimento a autoridade estadual, admitindo-se

apenas aqueles referentes a matéria legislativa em trâmite ou a fato sujeito a controle

e fiscalização da Assembleia.

Ora, o requerimento em estudo refere-se à política pública estadual de turismo e a

programa em  vigor  constante  no  planejamento  programático  do  Poder  Executivo.

Trata-se, portanto, de matérias que são objeto de acompanhamento e fiscalização

desta Casa Legislativa. Assim, verifica-se que a matéria, além de pertinente sob o

ponto de vista do mérito, encontra previsão legal, sendo adequado que ela prospere.

Conclusão

Considerando  o  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Requerimento  n°

2.942/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente – Alencar da Silveira Jr., relator – José Henrique – Inácio

Franco – Paulo Guedes – Dilzon Melo – Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.943/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Marques  Abreu,  a  proposição  em  pauta  requer  à

Presidência da Assembleia Legislativa sejam encaminhados ofícios ao Secretário de

Estado de Transporte e Obras Públicas e ao Secretário Extraordinário da Copa do

Mundo  solicitando  informação  sobre  a  previsão  de  aumento  das  sinalizações  de

trânsito  indicadoras  das  instalações  desportivas,  com  o  objetivo  de  atender  à

população local e aos turistas, em virtude da realização da Copa do Mundo de 2014,

no Município de Belo Horizonte.

O  requerimento  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  em  20/4/2012,  e

encaminhado à Mesa da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,

“c”, do Regimento Interno.



414
____________________________________________________________________________

Fundamentação

O  autor  da  solicitação  alega  que  esse  momento  de  realização  de  eventos

desportivos importantes, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, é fundamental

para que políticas públicas sejam implementadas ou aperfeiçoadas no Estado, a fim

de que permaneça um legado desses megaeventos para o população.

Nesse sentido, apresentou o requerimento em análise com o intuito de sugerir o

aumento  da  sinalização  nas  vias  públicas  do  Município,  sobretudo  nas  que  dão

acesso às instalações desportivas, visando, com isso, facilitar a circulação do público

local e dos turistas, não só na época da Copa do Mundo, mas também no momento

pós-Copa.

Segundo a Matriz de Responsabilidades, celebrada entre os entes federativos com

o  objetivo  de  viabilizar  a  execução  das  ações  governamentais  necessárias  à

realização da Copa das Confederações Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014,

compete ao Estado e ao Município executar e custear as intervenções associadas às

“competições” referentes a mobilidade urbana, estádios e seu entorno.

Dessa forma, as intervenções em vias urbanas poderão ficar a cargo do Estado ou

do  Município.  Para  o  cumprimento  dos  compromissos  firmados  na  Matriz  de

Responsabilidades, cada ente deverá ter informações do andamento das atividades

que  estão  sendo  realizadas,  da  competência  para  a  sua  execução  e  da

responsabilidade  pelas  despesas.  Os  comitês  gestores  devem  fazer  um

acompanhamento do cronograma preestabelecido e tomar as medidas necessárias

para que as metas sejam atingidas.

O  encaminhamento  do  pedido  à  Secretaria  de  Estado  de  Transporte  e  Obras

Públicas - Setop - e à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - Secopa - afigura-

se  pertinente,  haja  vista  que  se  trata  de  órgãos  executivos  do  Estado,  cuja

responsabilidade é executar as ações de planejamento, coordenação, supervisão e

execução de atividades, nos termos da legislação em vigor.

De acordo com o art. 243 da Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011, o fornecimento das

informações  relativas  às  obras  públicas  em  andamento  caberá  à  Setop,  a  quem

compete planejar, coordenar, controlar, regular e avaliar as ações setoriais a cargo do

Estado relativas a transportes e obras públicas, especialmente no que se refere a
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infraestrutura  de  transporte  terrestre,  aeroviário  e  hidroviário,  a  terminais  de

transporte  de  passageiros  e  cargas,  a  estrutura  operacional  de  transportes,  a

regulação e a concessão de serviços de transporte.

A Secopa, criada em janeiro de 2011, tem o objetivo de coordenar a integração das

ações governamentais e oferecer suporte aos eventos da Copa do Mundo de 2014.

Por ser um gabinete de caráter extraordinário com função até 2014, a Secopa conta

com uma estrutura concisa, orientada pela busca de resultados pactuados na Matriz

de Responsabilidades, firmada em 14/4/2011.

Na realização de um megaevento como a Copa do Mundo da FIFA Brasil  2014,

ganha destaque a transversalidade dos temas envolvidos. Para atuar nesse cenário,

o  governo  de  Minas  Gerais  criou  o  Comitê  Gestor  do  Projeto  Copa  das

Confederações  de  2013 e  Copa do Mundo de  2014,  por  meio  da  publicação  do

Decreto nº 45.592, de 29/4/2011, que sistematiza esse ambiente de coordenação e

integração de governo, sob a presidência do Vice-Governador. O comitê atua como

fórum  integrador  das  secretarias  de  Estado  que  possuem  responsabilidades  na

realização da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.

Ressalte-se que a proposição em análise configura legítimo exercício de controle

externo a cargo desta Casa, assegurado pelo art. 74 da Carta mineira.

Inserido na tripartição de Poderes, disposta no art. 2° da Constituição da República,

o Poder Legislativo possui como funções precípuas as tarefas de legislar e fiscalizar.

Em relação à atuação fiscalizatória que incumbe a este Parlamento, a Constituição

do  Estado  determina,  em  seu  art.  54,  §  2°,  que  a  Me sa  da  Assembleia  poderá

encaminhar pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não atendimento no prazo

de  trinta  dias,  ou  a  prestação  de  informação  falsa  importam  crime  de

responsabilidade.

A proposição  em  apreço  se  traduz,  pois,  em  legítimo  exercício  de  controle  e

fiscalização desta Casa no que diz respeito às providências tomadas pelos órgãos

incumbidos de garantir  a  mobilidade urbana no Município de Belo Horizonte e às

soluções  por  eles  apresentadas.  A  medida  merece  nossa  aprovação,  dada  a

necessidade de cumprir o disposto na Matriz de Responsabilidades firmada entre a

União, o Estado e o Município.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 2.943/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Inácio

Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.961/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

requer ao Presidente da Assembleia seja inserida nos anais da Casa a reportagem

“De Azurita para o mundo … da ciência”, publicada no “Minas Gerais”, de 17/4/2012.

Após publicação no “Diário  do Legislativo”  de  26/4/2012,  a matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “b”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise,  apresentada  em  reunião  ordinária  da  Comissão  de

Educação, Ciência e Tecnologia realizada em 18/4/2012, tem por objetivo integrar ao

arquivo  histórico  desta  Casa  Legislativa  notícia  do  “Minas  Gerais”  sobre  a

apresentação  de  pesquisa  de  estudantes  da  Escola  Estadual  Manuel  Antônio  de

Sousa, do distrito de Azurita, Município de Mateus Leme, na International Science and

Engineering Fair - Intel ISEF -, um dos principais encontros internacionais de ciências

do mundo, realizado em maio de 2012 nos Estados Unidos. Com o requerimento em

análise, a Comissão busca dar notoriedade ao ensino desenvolvido por uma escola

da rede pública estadual.

Sob o aspecto jurídico, a matéria em exame se apoia no art. 62, III, da Constituição

Estadual, que faculta a esta Casa a competência de dispor privativamente sobre o

seu próprio funcionamento, e nos arts. 79, VIII, “b”, 233, XIII, e 234 do Regimento

Interno, que estabelecem a prerrogativa parlamentar de se inserirem documentos e

pronunciamentos não oficiais considerados especialmente relevantes para o Estado

nos anais desta Casa. Portanto, a proposição em tela ostenta lastro constitucional e

regimental.
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Quanto  ao  mérito,  registre-se  que  a  reportagem  retrata  o  esforço  coletivo  de

estudantes da rede pública estadual ao desenvolverem a pesquisa “Comprovação do

potencial medicinal da planta Pariri (“Arrabidaea chica”) e suas aplicações químicas

em produtos fitoterápicos”. Essa pesquisa, apresentada na Feira Brasileira de Ciência

e  Tecnologia  -  Febrace  -,  promovida  pela  Universidade  de  São  Paulo  -  USP  -,

propiciou, além da participação internacional, três outras premiações: 1º lugar como

melhor “stand”, 2º lugar na categoria “ciências biológicas” e professora destaque da

feira. A apresentação internacional dessa pesquisa, além de divulgar os dados nela

contidos, abre a possibilidade de os estudantes conseguirem bolsa de estudos em

universidades internacionalmente conhecidas.

A solicitação constante da proposição em comento é válida por incentivar outros

jovens  estudantes  a  desenvolverem  seus  potenciais  nas  várias  áreas  de

aprendizagem.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 2.961/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.001/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em tela, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência requer ao Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado

ofício à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, solicitando informações sobre

as medidas que garantirão que os lugares destinados às pessoas com deficiência nos

Estádios Independência e Mineirão sejam utilizados exclusivamente por elas.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 10/5/2012 e encaminhado

à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos

termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A apresentação do requerimento é motivada pela necessidade de haver espaços
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destinados ao uso exclusivo de pessoas com deficiência nos Estádios  Mineirão e

Independência,  especialmente  nos  períodos  de  realização  da  Copa  das

Confederações e da Copa do Mundo.

No que se refere à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 2º do art. 54 da

Constituição  do  Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de

encaminhar pedido de informação, por meio de sua Mesa, a Secretário de Estado.

Segundo o mesmo dispositivo, a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a

prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Esta Casa Legislativa vem acompanhando, dede 2010, as obras nos estádios de

futebol  da  capital  mineira,  destinadas  a  promover  as  reformas  exigidas  pela

Federação  Internacional  de  Futebol  -  Fifa  -,  para  a  realização  da  Copa  das

Confederações, em 2013, e da Copa do Mundo, em 2014.

De acordo com o art. 12 da Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000, que estabelece

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade da pessoa com

deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  “os  locais  de  espetáculos,  conferências,

aulas  e  outros  de  natureza  similar  deverão  dispor  de  espaços  reservados  para

pessoas que utilizam cadeira de rodas, e de lugares específicos para pessoas com

deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo com a Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, de modo a facilitar-lhes as condições de

acesso, circulação e comunicação”.

De acordo com o item 8.5.1.2 da Norma Brasileira nº 9.050, de 2004, da ABNT, os

locais de esporte, lazer e turismo devem reservar espaços nas arquibancadas para

pessoas em cadeiras  de  rodas,  com mobilidade reduzida  e  pessoas obesas.  Nos

espaços com capacidade para mais de mil pessoas, essa reserva deve observar a

seguinte proporção: 15 lugares mais 0,1% do que exceder a mil, para pessoa com

deficiência; 10 lugares mais 0,1% do que exceder a mil, para pessoa com mobilidade

reduzida e 10 lugares mais 0,1% do que exceder a mil, para pessoa obesa.

Em âmbito estadual, a Lei nº 17.785, de 23/9/2008, que estabelece diretrizes para

facilitar o acesso da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida aos espaços

de uso público no Estado, faz remissão à já mencionada NBR nº 9.050.

Consoante  o  relato,  a  proposição  configura  legítimo  exercício  da  função
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fiscalizadora reservada a este Parlamento. As informações solicitadas são de grande

interesse para a sociedade, especialmente para as pessoas com deficiência.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.001/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Paulo

Guedes - Dilzon Melo - Inácio Franco - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.007/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição em tela,  a  Comissão de Trabalho,  Previdência  e  Ação

Social  solicita  ao  Presidente  da  Assembleia  que  encaminhe  à  Secretaria

Extraordinária  da  Copa  do  Mundo  pedido  de  informações  sobre  o  número  de

acidentes de trabalho por categoria profissional ocorridos desde o início das obras de

reforma do Estádio Governador Magalhães Pinto – Mineirão.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  em  10/5/2012,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise solicita à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo –

Secopa  -  pedido  de  informações  sobre  o  número  de  acidentes  de  trabalho  por

categoria  profissional  ocorridos  desde  o  início  das  obras  de  reforma  do  Estádio

Governador Magalhães Pinto - Mineirão - para a Copa do Mundo de 2014.

Frequentemente os meios de comunicação noticiam acidentes, dos quais muitos

são fatais, em canteiros de obras, principalmente em obras de grande porte. Apesar

de  diversas  medidas  de  segurança  serem  aplicadas  nestes  locais,  é  comum  a

inobservância dessas regras por parte dos funcionários que executam as obras ou

daqueles  que  deveriam  fiscalizar  seu  cumprimento.  Em  razão  disso,  ocorrem

acidentes que poderiam ser evitados .

Desse  modo,  julgamos  conveniente  e  oportuno  o  requerimento  em  questão.

Ademais, cumpre frisar que o pedido de informações e a convocação de autoridades
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do Poder Executivo são instrumentos de fiscalização concedidos ao Poder Legislativo

pelo art. 54, § 2º, da Constituição Estadual. Desse modo, é legítima a iniciativa da

Casa em solicitar à Secopa as informações constantes no requerimento em análise.

Somos favoráveis, portanto, à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.007/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Paulo

Guedes - Dilzon Melo - Inácio Franco - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.043/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, atendendo a

requerimento do Deputado Antônio Júlio,  a matéria em análise solicita  o envio ao

Secretário de Estado de Fazenda de pedido de informações sobre a transferência do

domicílio tributário da empresa Laticínios Vale do Carangola para o Estado do Rio de

Janeiro.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/5/2012, a proposição foi encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa enviar ao Secretário de Estado de Fazenda pedido de

informações sobre a mudança do domicílio tributário da empresa Laticínios Vale do

Carangola Ltda. para o Estado do Rio de Janeiro. Nesse pedido, solicita especificar:

os  motivos  da  transferência  do  domicílio  tributário;  a  atuação  da  Secretaria  para

retenção  da  empresa  em  território  mineiro;  o  montante  de  arrecadação  recolhido

mensalmente pela empresa; e o impacto causado pela referida alteração de domicílio

tributário na arrecadação do Estado e do Município mineiro que sediava a empresa.

O conceito de domicílio tributário refere-se ao local em que o contribuinte deverá
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cumprir suas obrigações tributárias. Trata-se, de forma geral, de local eleito, isto é,

escolhido pelo contribuinte. Ora, tal fato não é trivial. Diferentes localidades podem,

dentro das previsões legais, implementar alíquotas de impostos diferenciadas, o que

acaba afetando sua atratividade enquanto  espaço para instalação de empresas e

suas unidades produtivas.

Ocorre que a concessão descentralizada de benefícios e incentivos fiscais pode

distorcer os incentivos econômicos para localização produtiva, que deve considerar

também  outros  fatores,  como  a  proximidade  de  mercados  consumidores,  a

disponibilidade de infraestrutura e de mão de obra, entre outros. Essa situação é

conhecida como “guerra fiscal”, e é considerada prejudicial tanto para a arrecadação

quanto ao ordenamento espacial da produção brasileira.

De  forma  a  minorar  a  ocorrência  da  guerra  fiscal,  existem  instâncias  como  o

Conselho Nacional de Política Fazendária — Confaz —, o qual busca coordenar a

política  tributária  dos  Estados,  especialmente  no  que  se  refere  à  concessão  de

benefícios  referentes  ao  Imposto  sobre  Operações  relativas  à  Circulação  de

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e

de Comunicação — ICMS. A manipulação casuística do ICMS, tributo de titularidade

estadual, é um dos principais instrumentos utilizados para atração de investimentos,

fomentando a guerra fiscal.

Ainda que o Confaz seja instância de coordenação de política fiscal, não tem sido

capaz de evitar a ocorrência da guerra fiscal. Dessa maneira, investimentos, e por

vezes  até  empresas  já  constituídas,  são  atraídas  para  locais  nos  quais  não  se

instalariam se não houvesse a concessão de benefício, o que se constitui em fator

deletério  não  apenas  para  a  política  tributária,  mas  também  ao  desenvolvimento

econômico.  É  nesse  contexto  que  devemos  entender  a  relocação  de  laticínios

mineiros, especialmente da Zona da Mata, para outros Estados.

O desenvolvimento econômico é um dos objetivos a serem buscados pelo governo

estadual,  de  acordo  com  Constituição  Estadual.  De  forma  a  operacionalizar  tal

previsão, o Poder Executivo desenvolve políticas variadas de incentivo e apoio ao

desenvolvimento econômico.

O art.  54, § 2º,  da Constituição Estadual estabelece a competência da Mesa da
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Assembleia para encaminhar pedido de informação a Secretário de Estado. Por sua

vez,  o  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento  Interno  prevê  a  competência  deste  órgão

colegiado de emitir parecer sobre requerimento a autoridade estadual, admitindo-se

apenas aqueles referentes a matéria legislativa em trâmite ou a fato sujeito a controle

e fiscalização da Assembleia.

Ora, o requerimento em estudo é pertinente à política estadual de desenvolvimento

econômico.  É,  portanto,  objeto  de  acompanhamento  e  fiscalização  desta  Casa

Legislativa. Assim, verifica-se que a matéria, além de pertinente sob o ponto de vista

do mérito, encontra previsão legal.

Entretanto,  os  itens  3  e  4  do  pedido  de  informações  requerido  referem-se  a

informações  tributárias  individualizadas.  Seu  fornecimento  poderia  caracterizar

quebra de sigilo fiscal. De forma a resolver esse óbice, sem prejudicar a obtenção das

demais informações solicitadas, é apresentado substitutivo ao requerimento na parte

conclusiva deste parecer.

Conclusão

Considerando o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 3.043/2012

na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido:

SUBSTITUTIVO Nº 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, atendendo a requerimento

do Deputado Antônio Júlio aprovado na 11ª Reunião Ordinária de 9/5/2012, solicita a

V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  ao  Sr.  Leonardo  Maurício

Colombini, Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, pedido de informações

sobre  a  relocação  da  empresa  Laticínios  Vale  do  Carangola  Ltda.,  CNPJ  nº

19.278.613/0001-13,  no  qual  sejam especificados  os  motivos  da  transferência  do

domicílio tributário da empresa para o Estado do Rio de Janeiro, bem como a atuação

da Secretaria para permanência da empresa no Estado de Minas Gerais.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.051/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  análise,  o  Deputado  Marques  Abreu  requer  ao

Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Saúde pedido de informação sobre a previsão da criação de centros de referência

para obesos no Estado, com a finalidade de tratamento de pacientes com sobrepeso

e obesidade mórbida, e, caso a criação desses centros não esteja prevista, sobre a

possibilidade da elaboração de projeto com essa finalidade.

O  requerimento  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  18/5/2012  e

encaminhado à Mesa da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,

“c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  epígrafe  visa  solicitar  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  que

informe se há viabilidade da criação de centros de referência para obesos no Estado,

que ofereçam tratamento a pacientes com sobrepeso e obesidade mórbida.

A obesidade  é  simultaneamente  uma  doença  e  um  fator  de  risco  para  outras

doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes. Tal patologia está

diretamente  relacionada  ao  modo  de  viver  na  sociedade  moderna,  cujo  padrão

alimentar, associado ao sedentarismo, não é favorável à saúde da população.

Segundo  levantamento  relatado  em  Antropometria  –  Estado  Nutricional  de

Crianças, Adolescentes e Adultos no Brasil, constante na Pesquisa de Orçamentos

Familiares – POF – 2008-2009, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –

IBGE –, e divulgado em agosto de 2010, a prevalência do sobrepeso e da obesidade

cresceu bastante nos últimos 30 anos no Brasil.  A pesquisa mostra que aumentou

contínua e substancialmente o percentual de pessoas com excesso de peso e obesas

em todas as regiões do País, em todas as faixas etárias e em todas as faixas de

renda. Mostra ainda que o sobrepeso atinge metade da população adulta, cerca de

30% das crianças de 5 a 9 anos e aproximadamente 20% dos jovens entre 10 e 19

anos.

Os  números  apresentados  pela  pesquisa  do  IBGE  supracitada  indicam  que  a
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obesidade está adquirindo contornos de epidemia no País, o que constitui um sério

problema de saúde pública,  com redução da  expectativa  de  vida  e aumento dos

custos dos serviços de saúde.

Informamos que tramitam nesta Casa os Projetos de Lei nºs 805/2011, que institui a

Política  Estadual  de  Combate  à  Obesidade,  e  2.553/2011,  que  institui  a  Semana

Estadual de Combate à Obesidade Infantil,  ambos prontos para serem votados em

Plenário.

Convém esclarecer que o Sistema Único de Saúde – SUS –  instituiu em 1999 a

Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN –, atualizada pela Portaria GM nº

2.715, de 17/11/2011, do Ministério da Saúde. Na estrutura do Ministério de Saúde há

uma Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição, que tem entre suas linhas de

atuação  a  promoção  da  alimentação  saudável,  instrumento  de  prevenção  do

sobrepeso e da obesidade.

Ainda em âmbito federal, as seguintes normas editadas pelo Ministério da Saúde

dispõem sobre a prevenção da obesidade: Portaria GM nº 1.569, de 2/6/2007, que

institui diretrizes para a atenção à saúde, com vistas à prevenção da obesidade e

assistência  ao  portador  de  obesidade;  Portaria  GM  nº  1.570,  de  25/7/2007,  que

determina  que  a  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde  adote  todas  as  providências

necessárias à organização da assistência ao portador de obesidade grave; e Portaria

SAS nº 492, republicada em 12/11/2007, que contém a definição das unidades de

assistência de alta complexidade ao paciente portador de obesidade grave, além de

dispor  sobre  condições  técnicas,  instalações  físicas,  equipamentos  e  recursos

humanos adequados ao atendimento às pessoas portadoras de obesidade grave.

No âmbito do Estado, a Lei nº 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de Saúde,

dispõe  sobre  o  tema da  alimentação  em seu  Capítulo  VI,  “Da  Alimentação  e  da

Nutrição”.

A obesidade é objeto de atenção em todos os níveis do sistema de saúde, mas

cabe particularmente à atenção básica promover a saúde e prevenir a ocorrência de

novos casos, evitando que indivíduos com sobrepeso venham a se tornar obesos.

Nos casos de obesidade mórbida, a gastroplastia pode ser realizada nos hospitais

cadastrados  como centros  de  referência  em  cirurgia  bariátrica.  Não  há,  contudo,
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previsão de um centro de referência para obesos na rede de saúde pública.

O Município do Rio de Janeiro implantou recentemente dois centros de referência

para  obesos,  com  o  fim  de  ofertar  acompanhamento  médico  e  tratamento  para

pacientes  com sobrepeso e obesidade mórbida.  Tais  espaços são vinculados aos

hospitais  da  rede  pública  de  saúde  cadastrados  como centros  de  referência  em

cirurgia  bariátrica.  A  equipe  conta  com  médico  endocrinologista,  nutricionista  e

psicólogo especializado em mudança de comportamento, para auxiliar na adaptação

dos hábitos alimentares dos pacientes. Os referidos centros são equipados com um

consultório e uma sala para atividades de grupo e orientação nutricional,  além de

equipamentos  específicos  como  macas  reforçadas  e  cadeiras  especiais  para

pacientes com obesidade.

Tendo em vista que o atendimento desses pacientes envolve o trabalho de equipe

multiprofissional e articulação intersetorial, consideramos importante a criação de um

espaço de referência para o tratamento de pessoas com sobrepeso ou obesidade.

Além disso, esses locais funcionariam como espaços coletivos para o trabalho em

grupo, possibilitando a investigação de questões não identificadas na consulta inicial.

Ressalte-se que o apoio do grupo é uma das mais potentes e terapêuticas formas de

ajuda.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra respaldo no § 2º do art. 54 da

Constituição Estadual, que assegura à Assembleia Legislativa o poder de encaminhar

pedido de informação, por meio de sua Mesa, a Secretário de Estado. Segundo o

mesmo dispositivo,  a  recusa,  o  não  atendimento  em  um  prazo  de  30  dias  ou  a

prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Consoante o relatado, não há vício de iniciativa na proposição em análise, e as

informações  nela  solicitadas  são  de  grande  interesse  para  a  população.  Somos,

portanto, favoráveis à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.051/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.067/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Participação Popular solicita

ao Presidente da Assembleia que encaminhe à Secretaria de Estado de Educação

pedido de informações acerca da elaboração e distribuição de materiais didáticos a

comunidades indígenas, sobretudo os direcionados à educação infantil.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  em  18/5/2012,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Oriundo do debate público “Abril Indígena 2012 - Povos indígenas de Minas na luta

por  terra,  educação,  saúde  e  pelo  fortalecimento  das  manifestações  culturais”,  o

requerimento  em  análise  solicita  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  -  SEE  -

informações sobre a elaboração e distribuição de materiais didáticos a comunidades

indígenas.

A educação indígena tem por objetivo valorizar as culturas dos povos indígenas,

afirmar  a  sua diversidade étnica  e  preservar  as  práticas socioculturais  e  a  língua

materna de cada comunidade indígena. A criação de escolas dessa modalidade de

educação deve observar as especificidades das aldeias nas quais as escolas serão

instaladas.

A educação  indígena  é  abordada  de  maneira  superficial  na  Lei  nº  9.394,  de

20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB). A matéria é

disciplinada pelo  Decreto  Federal  nº  6.861,  de  27/5/2009,  que regula  a  oferta  da

educação  indígena  e  traça  as  diretrizes  que  devem  ser  observadas  por  essa

modalidade de ensino. Entre elas, merecem destaque a obrigatoriedade de formação

específica  para  os  professores  das  escolas  indígenas  e  de  oferta  de  materiais

didáticos  com  conteúdos  relacionados  com  os  conhecimentos  das  comunidades

indígenas atendidas e publicados em versões bilíngues, multilíngues ou em línguas

indígenas, conforme a necessidade dessas comunidades.

Considerada  a  atribuição concedida  ao  Poder  Legislativo  pelo  art.  54,  §  2º,  da



427
____________________________________________________________________________

Constituição Estadual de solicitar informações a dirigentes de órgãos e entidades do

Poder Executivo estadual, é inequívoca a legitimidade do requerimento em análise.

No entanto, é necessário frisar que, de acordo com a LDB, a oferta de turmas de

educação infantil e a provisão de recursos para esse nível de ensino compete aos

Municípios,  e  não  aos  Estados,  que,  por  determinação  legal,  devem  ofertar  os

ensinos fundamental e médio.

Embora  o  Estado  não  tenha  a  obrigação  legal  de  ofertar  turmas  de  educação

infantil, em seis das treze escolas indígenas estaduais oferece turmas de educação

infantil.  Ao  ofertá-las,  o  Estado  assume a  responsabilidade  de  garantir  todos  os

recursos  necessários  ao  aprendizado  das  crianças  atendidas.  Somos  favoráveis,

portanto, à aprovação do requerimento em análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.067/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de  julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Paulo Guedes, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.068/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Participação Popular solicita

ao Presidente da Assembleia que encaminhe à Secretaria de Estado de Educação

pedido de informações acerca do processo de unificação das turmas das escolas de

educação indígena no Estado.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  em  18/5/2012,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Oriundo do debate público “Abril Indígena 2012 - Povos indígenas de Minas na luta

por  terra,  educação,  saúde  e  pelo  fortalecimento  das  manifestações  culturais”,  o

requerimento  em  análise  solicita  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  -  SEE  -

informações sobre o processo de unificação das turmas das escolas de educação
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indígena do Estado.

Tradicionalmente, o modelo educacional brasileiro é baseado no sistema seriado,

cuja adoção, no entanto, não é compulsória. Em seu art. 23, a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional  -  LDB -  (Lei  nº  9.394,  de  20/12/1996)  prevê que a

educação básica poderá se organizar em sistemas distintos do seriado. Um desses

sistemas  é  o  não  seriado,  em  que  a  divisão  das  turmas  não  tem  como  critério

principal a faixa etária dos alunos, mas a competência dos alunos e demais critérios

definidos pelo sistema de ensino. Dessa forma, a adoção de sistema não seriado nas

instituições estaduais de ensino, tal como ocorre nas escolas indígenas atualmente,

não fere a legislação educacional em vigor.

O  Decreto  Federal  nº  6.861,  de  27/5/2009,  que  regula  a  oferta  da  educação

indígena, não estabelece critérios para a divisão das turmas de escolas indígenas e

concede a elas, em seu art.  3º,  as  prerrogativas de estabelecer normas próprias,

diretrizes  curriculares  específicas  e  critérios  de  organização  de  suas  atividades

escolares.

De  todo  modo,  é  recomendável  verificar  nesse  caso  se  a  adoção  de  turmas

unificadas preserva o atendimento adequado aos alunos, considerando o processo de

aprendizado. Assim, julgamos relevante a matéria do requerimento em tela.

Por fim, o requerimento em análise encontra respaldo no art. 54, § 2º, Constituição

Estadual, que concede ao Poder Legislativo a prerrogativa de solicitar informações a

dirigentes  de  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo  estadual.  Com  isso,

manifestamo-nos favoravelmente à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.068/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Paulo Guedes, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.069/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Participação Popular solicita
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ao Presidente da Assembleia que encaminhe à Secretaria de Estado de Educação

pedido  de  informações  sobre  a  oferta  de  cursos  de  formação  para  docentes

especializados em educação indígena.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  em  18/5/2012,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise origina-se do debate público “Abril  Indígena 2012 –

Povos indígenas de Minas na luta por terra, educação, saúde e pelo fortalecimento

das manifestações culturais”, e solicita à Secretaria de Estado de Educação – SEE –

informações sobre a oferta de cursos de formação de docentes para a educação

indígena.

Em razão das especificidades da educação indígena, é necessário que os docentes

e demais  profissionais  tenham formação específica para lidar  com as  populações

indígenas e suas diferentes manifestações culturais. Desse modo, o Decerto Federal

nº  6.861,  de  27/5/2009,  determina  que  os  professores  que  atuarão  na  educação

indígena sejam preparados e capacitados em instituições formadoras de professores.

De acordo com o art. 9º, §1º, do referido decreto, a capacitação dos professores

que  atuam  na  educação indígena  tem por  objetivo  prover  esses  profissionais  de

conhecimentos,  valores,  habilidades  e  atitudes  apropriadas  para  a  educação

indígena; de forma que possam elaborar, desenvolver e avaliar currículos, programas

e metodologias de ensino e pesquisa adequadas à educação indígena.

Parece-nos  fundamental  que  a  educação  oferecida  aos  povos  indígenas  seja

monitorada  pela  sociedade  e  pelo  Poder  Legislativo,  na  sua  precípua  função  de

fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Por fim, em virtude de a Constituição Estadual conceder,  no seu art.54, §2º,  ao

Poder  Legislativo a  prerrogativa de solicitar  informações a dirigentes de órgãos e

entidades  do  Poder  Executivo  estadual,  julgamos  pertinente  o  requerimento  em

análise. Somos, portanto, favoráveis à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.069/2012.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Paulo Guedes, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.073/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Segurança Pública, por meio da proposição em epígrafe, requer ao

Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado à Companhia Energética de

Minas Gerais - Cemig - pedido de informações sobre a Contribuição para o Custeio

dos Serviços de Iluminação Pública - CCIP -, notadamente no que se refere à receita

arrecadada  por  meio  de  tal  tributo  pelo  Município  de  Belo  Horizonte  e  à  efetiva

destinação  dessa  receita  e  de  eventuais  sobras,  especificamente  para  a  ação

“Campos de Luz”.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 18/5/2012, vem a matéria à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O  pedido  de  informações  do  Poder  Legislativo  a  dirigente  de  entidade  da

administração indireta integra as ações de controle externo sobre as atividades da

administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts. 54, § 3º e 62,

XXXI, da Carta mineira. O art. 54, § 3º, da Constituição Estadual estabelece que “a

Mesa da Assembleia poderá encaminhar pedido escrito de informação a dirigente de

entidade da administração indireta (…) e a recusa, ou o não atendimento no prazo de

trinta  dias,  ou a prestação de informação falsa constituem infração administrativa,

sujeita a responsabilização”.

Sobre o pedido escrito de informação a autoridades estaduais, de acordo com o art.

100, IX, do Regimento Interno desta Casa, cabe às comissões, em razão da matéria

de sua competência, da matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade

de  sua  constituição,  encaminhar,  por  intermédio  da  Mesa  da  Assembleia,  pedido

escrito de informação a dirigente de entidade da administração indireta.

O requerimento em análise tem por objetivo solicitar informações sobre a CCIP, a
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receita oriunda de tal tributo arrecadada pelo Município de Belo Horizonte e a efetiva

aplicação dessa receita e de suas sobras, especificamente no que tange à alocação

de dotações orçamentárias para a ação “Campos de Luz”.

A CCIP foi  instituída  por  meio  da  Emenda à  Constituição nº  39,  de  2002,  que

acrescentou  à  Constituição  Federal  o  art.  149-A,  facultando  aos  Municípios  a

instituição de contribuições com a finalidade de custear os serviços de iluminação

pública e permitindo sua cobrança na fatura de consumo de energia elétrica.

Conforme  informado  no  sítio  eletrônico  da  Cemig  (http://www.cemig.com.br/

Atendimento/ClientesResidenciaisEDemaisClasses/Paginas/PerguntasFrequentes.as

px  –  acesso  em  29/5/2012).  o  critério  de  cobrança  da  CCIP  é  previsto  em  lei

específica  aprovada  pela  Câmara  Municipal.  Assim,  cada  Município  estabelece  o

percentual a ser cobrado sobre a tarifa de iluminação pública em função do número

de  consumidores,  faixa  de  consumo,  necessidade de recursos  para  acobertar  as

despesas  de  expansão  e  melhoria  e  demais  despesas  referentes  ao  sistema de

iluminação  pública.  O  faturamento  é  calculado  com base na  tarifa  de  iluminação

pública,  subclasse B4b,  homologada pela Agência Nacional  de  Energia Elétrica  –

Aneel.

Em consulta à legislação municipal de Belo Horizonte (http://www.cmbh.mg.gov.br/

leis/legislacao – Acesso em 29/5/2012), verificou-se que a Lei nº 8.468, de 2002, que

institui a CCIP, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais – TJMG – (ADIN nº 1.0000.04.405153-0/000), e se encontra pendente

de decisão no Supremo Tribunal Federal – STF – quanto aos dispositivos que se

referem  ao  tributo  instituído.  Por  outro  lado,  o  Decreto  nº  11.222,  de  2002,  que

regulamenta aquela norma municipal, determina em seu art. 7º que, em se tratando

de imóveis edificados, a CCIP será devida, lançada e cobrada diretamente nas contas

de consumo de energia elétrica.

No que diz respeito à ação “Campos de Luz”, esta fazia parte, no escopo do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 -, do Programa Associado 149

-  Incentivo  ao  Desporto,  cuja  unidade responsável  foi  a  Secretaria  de  Estado de

Esporte e Juventude - SEEJ. A ação teve por finalidade revitalizar e iluminar campos

de  futebol,  incluindo  os  amadores,  para  que  fosse  oferecida  ao  cidadão  a
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possibilidade de praticar atividades esportivas e de lazer. Cabe enfatizar que tal ação

não consta do PPAG 2012-2015, atualmente em vigor.

Diante do exposto e tendo em vista o objetivo de elucidar os assuntos referentes à

efetiva cobrança e arrecadação da CCIP no Município de Belo Horizonte, bem como

sua conexão com a extinta ação orçamentária  estadual  denominada “Campos de

Luz”, entendemos ser válida a solicitação de informações pertinentes ao tema junto à

Cemig, motivo pelo qual a proposição merece ser acolhida.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 3.073/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Inácio

Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.150/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  a

proposição  em  epígrafe  requer  ao  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja

solicitado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG – cópias dos relatórios de manutenção e aferição das balanças rodoviárias

localizadas na região do Triângulo Mineiro, nos últimos cinco anos.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 25/5/2012,  foi  a  matéria encaminhada à

Mesa, a fim de receber parecer, com fulcro no art. 233, XII, combinado com os arts.

234 e 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  tela  tem  por  objetivo  obter  informações  referentes  à

manutenção e aferição das balanças rodoviárias localizadas na região do Triângulo

de Minas.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão recebeu denúncia de transportadoras de que as

balanças não estavam aferidas e de que, por isso, tais empresas eram penalizadas

com multas indevidas e óbices ao exercício de suas atividades.

Para  esclarecer  a  questão,  o  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  apresentou
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requerimento à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas solicitando

a realização de audiência pública sobre o tema. Essa audiência pública ocorreu em

Uberlândia,  em  10/4/2012,  no  âmbito  da  6º  Reunião  Extraordinária  da  referida

Comissão.

Analisando as notas taquigráficas dessa reunião,  constatamos que a autoridade

competente  do  DER-MG  não  compareceu,  tendo  enviado  um  representante  cuja

competência era limitada a ouvir e repassar as reclamações, pois as decisões são de

competência da diretoria.

O  Presidente  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas

manifestou-se contrariamente à ausência da autoridade competente do DER-MG para

fornecer as informações e, então, sugeriu ao Deputado Adelmo Carneiro Leão fazer

um  requerimento  à  Comissão  solicitando  que  o  Diretor-Geral  do  DER-MG  fosse

convocado para dar explicações relativas às denúncias, na Assembleia Legislativa.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  apresentou,  nessa  Comissão,  requerimento

com  a  finalidade  de  obter  tais  informações,  o  qual,  por  sua  vez,  deu origem  ao

requerimento em análise, nos mencionados termos.

A  Constituição  do  Estado,  Título  III,  Capítulo  II,  Seção  I,  Subseção  VI  -  Da

Fiscalização e dos Controles -, em especial nos arts. 73 e 74, estabelece que é direito

da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão

de  que  tenham  resultado  ou  possam  resultar  a  prestação  de  serviço  público

insuficiente, tardia ou inexistente e, também, que a  fiscalização contábil, financeira,

orçamentária, operacional e patrimonial das entidades da administração indireta, no

caso o DER-MG, é exercida pela Assembleia Legislativa.

A Constituição  mineira,  no  art.  54,  §  3º,  também  estabelece  que  a  Mesa  da

Assembleia  poderá  encaminhar  pedido  de  informação a  dirigente  de  entidade da

administração indireta do Estado.

Por sua vez, o Regimento Interno desta Casa, no art. 79, VIII, “c”, estatui que é

admissível  requerimento  de  informações  às  autoridades  estaduais  quanto  a  fato

sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa, como no caso em tela, o

qual configuraria prestação insuficiente de serviço público.

Assim,  a  proposição  configura  legítimo  exercício  da  prerrogativa  constitucional
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reservada  à  Assembleia  Legislativa  de  exercer  fiscalização  sobre  entidade  da

administração indireta do Estado.

Entretanto,  conforme mencionamos,  o  mesmo art.  54,  §  3º,  da  Constituição  do

Estado  estabelece  que  o  destinatário  do  pedido  de  informação  é  o  dirigente  da

entidade da administração indireta, o qual está sujeito a sanção na hipótese de não

atendimento, criando, destarte, um dever personalíssimo. Dessa forma, o destinatário

não pode ser a entidade, sendo necessário que o requerimento defina a autoridade

sobre  quem  vai  recair  a  obrigação.  Para  sanar  essa  impropriedade,  propomos  a

Emenda nº 1, redigida na conclusão desta peça opinativa.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Requerimento  nº  3.150/2012 com a

Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Substitua-se  a  expressão  “DER-MG”  por  “Diretor-Geral  do  Departamento  de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.151/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  epígrafe,  a  Comissão  de  Transporte,

Comunicação  e  Obras  Públicas  requer  ao  Presidente  da  Assembleia  seja

encaminhado ofício ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais - DER-MG - solicitando-lhe informações sobre os contratos

firmados com as empresas responsáveis pela instalação e operação das balanças

rodoviárias situadas na região do Triângulo.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/5/2012 e encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição  em  análise  decorre  de  requerimento  formulado  pelos  Deputados

Adalclever  Lopes  e  Adelmo  Carneiro  Leão,  aprovado  em  reunião  ordinária  da

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas realizada em 15/5/2012. A

apresentação do requerimento decorre de denúncias de irregularidades levantadas

na audiência pública da mesma Comissão realizada em 10/4/2012, no Município de

Uberlândia.

A apresentação do requerimento encontra respaldo, no plano estadual, no § 3º do

art.  54 da Constituição mineira,  que confere  a este Parlamento  a prerrogativa  de

encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta.

Segundo  esse  dispositivo,  a  recusa  ou  o  não  atendimento  ou  a  prestação  de

informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Corroborando esse  mandamento,  o  inciso  IX  do  art.  100  do  Regimento  Interno

atribui  às  comissões legislativas competência para encaminhar,  por  intermédio  da

Mesa da Assembleia, pedido escrito de informação a Secretário de Estado e a outras

autoridades estaduais.

Afigura-se pertinente o encaminhamento do pedido de informações ao titular  do

DER-MG, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, com

autonomia  administrativa  e  financeira,  e  vinculada  à  Secretaria  de  Transportes  e

Obras Públicas. Com efeito, o art. 2º da Lei Delegada nº 164, de 2007, que altera a

Lei Delegada nº 100, de 2003 , que dispõe sobre a estrutura orgânica básica do DER-

MG, preceitua que “o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais tem por finalidade assegurar soluções adequadas de transporte rodoviário de

pessoas  e  bens,  no  âmbito  do  Estado,  observadas  as  diretrizes  definidas  pela

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas”. Ademais, o art. 4º do Decreto

nº  44.752,  de  2008,  atribui  a  essa  autarquia,  além  de  outras,  a  competência  de

"executar,  direta  e  indiretamente,  as  atividades  relativas  a  projetos,  construção  e

manutenção de rodovias e a outras obras e serviços delegados".

Cabe ressaltar que a proposição configura legítimo exercício de controle externo a

cargo da Assembleia Legislativa, no acompanhamento de implantação de políticas

públicas.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 3.151/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.152/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  a

proposição  em  tela  tem  por  objetivo  solicitar  ao  Presidente  desta  Casa  seja

encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas

Gerais - DER-MG - pedido de informação sobre os valores divergentes encontrados

nas  pesagens  dos  caminhões  ocorridas  nas  balanças  operadas  sob  sua

responsabilidade e nas balanças operadas por empresas terceirizadas na região do

Triângulo Mineiro, conforme denúncias apresentadas na audiência pública realizada

no dia 10/4/2012, no Município de Uberlândia.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 25/5/2012 e encaminhado

à Mesa da Assembleia para receber  parecer,  nos termos do art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em pauta é oriunda de audiência pública realizada na 6ª Reunião

Extraordinária  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  no

Município de Uberlândia.

A finalidade da reunião foi debater a instalação, a operação e a manutenção das

balanças controladas pelo DER-MG nas rodovias estaduais, bem como o teor dos

contratos firmados com empresas que operam os referidos equipamentos.

Nessa audiência pública, foi denunciado que a pesagem efetuada pelas balanças

das empresas não tem apresentado o mesmo resultado da que é realizada pelas

balanças controladas pela  autarquia.  Tal  fato  tem gerado muitas  reclamações por
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parte dos Diretores das empresas envolvidas no transporte de mercadorias.

Segundo a Lei n° 11.403, de 21/1/94, que reorganiza  a estrutura administrativa do

DER-MG, dispõe sobre sua estrutura orgânica e fixa suas competências, incumbe a

essa autarquia executar direta ou indiretamente os serviços de projeto, implantação,

pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas de rodagem

sob sua jurisdição.

A Lei Delegada n° 164, de 2007, alterou vários disp ositivos da Lei n° 11.403, de

1994,  e  reafirma,  em  seu  art.  2º,  que  o  DER-MG  tem  por  finalidade  assegurar

soluções  adequadas  de  transporte  rodoviário  de  pessoas  e  bens,  no  âmbito  do

Estado, observadas as diretrizes definidas pela Secretaria de Estado de Transportes

e Obras Públicas.

E o Decreto n° 45.785, de 2011, que contém o Regula mento do DER-MG, no seu

art. 45, inciso VI, que versa sobre a Diretoria de Operação, dispõe que compete a

esta  coordenar  o  planejamento,  a  implantação e  o  gerenciamento  das  atividades

relativas ao controle de velocidade e de peso de veículos de cargas e de transporte

coletivo de passageiros.

Assim  sendo,  essa  autarquia  integra  a  administração  indireta  do  Estado.  A

Constituição  Estadual,  no  que  tange  à  atuação  fiscalizadora  que  incumbe  à

Assembleia Legislativa, dispõe, em seu art. 62, inciso XXXI, a competência privativa

desta  Casa  de  fiscalizar  e  controlar  atos  do  Poder  Executivo,  incluídos  os  da

administração indireta.

O art. 54, § 3º, da Carta mineira estabelece que a Mesa da Assembleia poderá

encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta e

a outras autoridades e que a recusa, ou não atendimento no prazo de 30 dias, ou a

prestação  de  informações  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a

responsabilização.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 3.152/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo – Alencar da Silveira Jr. – Jayro Lessa.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.153/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, atendendo a solicitação do Deputado Célio

Moreira,  a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  requer  ao

Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao Diretor-Geral do Instituto

Estadual  de  Florestas  -  IEF  -  pedido  de  informações  sobre  possível  projeto  de

redefinição dos limites do Parque Estadual da Serra do Papagaio, em especial sobre

os critérios que levariam a que a Serra da Canjica fosse excluída do parque, além de

cópia  dos  documentos  recebidos  da  Câmara Municipal  de  Baependi,  em  que  tal

projeto é questionado.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/5/2012 e encaminhado

à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos

termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável solicita ao Diretor-

Geral do Instituto Estadual de Florestas – IEF – informações sobre possível projeto de

redefinição dos limites do Parque Estadual da Serra do Papagaio, em especial sobre

os critérios que levariam a que a Serra da Canjica seja excluída do parque, além de

cópia  dos  documentos  recebidos  da  Câmara Municipal  de  Baependi,  em  que  tal

projeto é questionado.

Segundo  notícias  recentes  publicadas  em  jornais  de  Itamonte  e  São Lourenço,

representantes  do  IEF  e  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável – Semad – teriam anunciado a elaboração de estudos

com vistas à redefinição da unidade de conservação. A nova delimitação teria por

objetivo  reduzir  os  conflitos  fundiários  do  parque,  excluindo  as  áreas

significativamente  antropizadas  e  incorporando  áreas  de  maior  relevância  para  a

conservação da biodiversidade.

Tais  notícias,  contudo,  teriam  despertado  preocupações  nas  comunidades  da

região, pois não haveria uma proposta concreta a ser debatida. Percebendo essas

inquietações,  a Câmara Municipal  de  Baependi  encaminhou à Comissão de Meio
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Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  da  ALMG  os  seguintes  documentos:

manifestos do movimento “SOS – Canjica é nosso”, listagem de abaixo-assinados,

diploma da Fase II da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, além de registros de

imóveis.

Considerando que, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, a alteração de

limites de áreas especialmente protegidas só é permitida se realizada por meio de lei,

e  que  não  há registros  de  projeto  de  lei  versando  sobre  o  tema na  Casa  até  a

presente  data,  julgamos  pertinente  o  pedido  de  informações,  bem  como  o

encaminhamento  dos  documentos  enviados  pela  Câmara  de  Vereadores  de

Baependi.

No que toca ao respaldo legal para a solicitação, destaque-se que o § 3º do art. 54

da  Constituição  do  Estado  confere  à  Mesa  da  Assembleia  a  prerrogativa  de

encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta, o

que  o  art.  100  do Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais

disciplina, assegurando a competência das suas comissões para encaminhar pedidos

de informação dessa natureza por intermédio da Mesa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.153/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.188/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  a

proposição  em  epígrafe  requer  ao  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  “seja

encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas

Gerais – DER-MG – pedido de informações sobre o trecho pavimentado na MG-834

até  a  sede  da  empresa  'Laticínios  Vale  do  Carangola  Ltda.',  bem  como o  valor

investido na obra”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 31/5/2012,  foi  a  matéria encaminhada à



440
____________________________________________________________________________

Mesa a fim de receber parecer, com fulcro no art. 233, XII, combinado com os arts.

234 e 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento em tela tem por objetivo obter as mencionadas informações sobre

pavimentação, incluindo o valor investido na obra.

Cumpre esclarecer que a denominação completa da rodovia é LMG-834. Trata-se

de  rodovia  estadual  inserida  no  Programa Estruturador  Caminhos  de  Minas,  cujo

objetivo  é  encurtar  distâncias,  diminuindo  o  tempo  das  viagens  e  aumentando  a

capacidade de rodovias que exercem papel integrador entre os Municípios mineiros.

Ela está situada na Zona da Mata, ligando as cidades de Caiana e Carangola, em

uma extensão de 29km.

A Constituição do Estado,  no Título III,  Capítulo II,  Seção I,  Subseção VI  – Da

Fiscalização e dos Controles –, em especial nos arts. 73 e 74, estabelece que os atos

das  unidades  administrativas  das  entidades  da  administração  indireta,  no  caso  o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –,

sujeitar-se-ão  a  controle  externo,  a  cargo  da  Assembleia  Legislativa,  e  que  a

fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  das

entidades da administração indireta é exercida pela Assembleia Legislativa.

A Constituição  mineira,  no  art.  54,  §  3º,  também  estabelece  que  a  Mesa  da

Assembleia  poderá  encaminhar  pedido  de  informação a  dirigente  de  entidade da

administração indireta do Estado.

Por sua vez, o Regimento Interno desta Casa, no art. 79, VIII, “c”, estatui que é

admissível  requerimento  de  informações  às  autoridades  estaduais  quanto  a  fato

sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa, como é o caso na matéria

em tela, que trata da execução de obra pública.

Ademais,  o  inciso  IX  do  art.  100  do  Regimento  Interno  atribui  às  comissões

legislativas competência para encaminhar,  por intermédio da Mesa da Assembleia,

pedido escrito de informação a dirigente de entidade da administração indireta do

Estado.

Assim,  a  proposição  configura  legítimo  exercício  da  prerrogativa  constitucional

reservada  à  Assembleia  Legislativa  de  exercer  fiscalização  sobre  entidade  da
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administração indireta do Estado, qual seja o DER-MG.

Por outro lado, no sítio eletrônico do DER-MG e em informações de que dispomos

nesta Casa, consta que essa obra encontra-se no estágio de projeto de engenharia a

licitar, o que seria conflitante com o requerimento em pauta, que parte do pressuposto

de  que  já  foi  pavimentado  um  trecho  da  rodovia.  Assim,  o  pleito  da  Comissão

possibilitará esclarecer essa divergência de informações.

Entretanto, com o objetivo de aperfeiçoar a redação da proposição, apresentamos o

Substitutivo nº 1, redigido na conclusão desta peça opinativa.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.188/2012 na forma

do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  atendendo  a

requerimento  do  Deputado  Antônio  Júlio  aprovado  na  8ª  Reunião  Ordinária,  de

22/5/2012, solicita a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao Diretor-

Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-

MG – pedido de informação sobre a pavimentação do trecho da Rodovia LMG-834, o

qual se estende até a sede da empresa Laticínios Vale do Carangola Ltda., incluindo

o valor investido na obra.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.220/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão Especial da Violência Contra a Mulher, o Requerimento nº

3.220/2012 solicita seja encaminhado ao Comando da 12ª Região da Polícia Militar

pedido de informações sobre estatísticas de violência doméstica e familiar contra a

mulher na Região Metropolitana do Vale do Aço.
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/6/2012,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em epígrafe tem por escopo a obtenção de estatísticas referentes a

violência  contra  a  mulher  registradas  pela  Polícia  Militar  nos  Municípios  que

compõem a Região Metropolitana do Vale do Aço. Trata-se de proposição derivada

das  atividades  da  Comissão  Especial  autora,  que,  entre  outras  atividades,  tem

envidado esforços para constituir um banco de informações sobre violência contra a

mulher apto a análise e formulação de políticas públicas, bem como a intervenções

legislativas ou governamentais.

Note-se que, para bem atuar de forma propositiva e fiscalizadora no campo das

políticas  de enfrentamento à violência contra a mulher,  esta Casa deve dispor  de

dados e informações suficientes, alguns dos quais são requisitados na proposição

sob análise.

Conforme consignado no Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas

Gerais, realizado por esta Casa em 2011, “a política pública com recorte de gênero é

fundamental para eliminar a violência contra a mulher” e deve abranger, nos termos

da Convenção de Belém (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar

a Violência contra a Mulher), toda ação ou conduta, baseada em gênero, que cause

morte,  dano ou sofrimento físico,  sexual  ou  psicológico  à mulher,  tanto  na esfera

pública quanto na particular.

Trata-se de um rol de possibilidades cuja percepção e registro são, muitas vezes,

difíceis ou incertos, o que implica a necessidade da coleta de dados ora requerida.

São informações estatísticas que incidem sobre a Região Metropolitana do Vale do

Aço, a qual foi especificamente focada pela Comissão Especial autora em reunião

extraordinária  ocorrida  em  28/5/2012.  Não  há  dúvidas  a  respeito  do  mérito  da

proposição.

Do ponto de vista jurídico a matéria é alicerçada pelo texto constitucional. A questão

se insere entre as ações de fiscalização sob responsabilidade do Parlamento, nos

termos do sistema de freios e contrapesos que fundamenta a tripartição de Poderes
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em nossa ordem jurídico-constitucional. A matéria atende a pressupostos jurídicos de

razoabilidade, eficiência e impessoalidade e encontra respaldo expresso no art. 54, §

3º,  da Constituição Estadual,  segundo o qual esta Casa, por intermédio da Mesa,

pode  encaminhar  pedido  de  informação  a  autoridades  do  Estado,  importando  a

recusa, ou o não atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação

falsa infração administrativa sujeita a responsabilização.

Evidencia-se, então, a necessidade de esta Assembleia receber as informações em

questão  a  fim  de  acompanhar,  fiscalizar  e,  eventualmente,  propor  soluções  para

situações  de  violência  contra  a  mulher.  Impõe-se,  portanto,  a  aprovação  do

requerimento.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.220/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo – Alencar da Silveira Jr. – Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.222/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão Especial da Violência Contra a Mulher, o Requerimento nº

3.222/2012  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de

informações sobre o valor total e regional dos recursos financeiros estaduais gastos

em ações de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher em

Minas Gerais e no Vale do Aço.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/6/2012,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em epígrafe tem por escopo obter informações sobre a despesa

pública realizada em ações de combate à violência contra a mulher no âmbito do

Estado. Tais dados deverão ser especificados de maneira a evidenciar o valor global

e regional despendido e seu desdobramento na região do Vale do Aço.
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Trata-se  de  proposição  aviada  na  órbita  das  atividades  da  Comissão  Especial

autora, que, entre outras atividades, tem envidado esforços para constituir um banco

de informações sobre a violência contra a mulher apto a análise e formulação de

políticas públicas, bem como a intervenções legislativas ou governamentais.

Conforme consignado no Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas

Gerais,  realizado por esta Casa em 2011, a violência contra a mulher é um dado

relevante em nossa sociedade,  sendo objeto de ações estatais  específicas, razão

pela  qual  pode-se  afirmar  que  “a  política  pública  com  recorte  de  gênero  é

fundamental para eliminar a violência contra a mulher”.

Segundo a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência

contra a Mulher, da qual o Brasil é um dos signatários, violência contra a mulher é

toda ação ou conduta, baseada em gênero, que cause morte, dano ou sofrimento

físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na particular.

Verifica-se que se trata de um rol de possibilidades cuja percepção e registro são,

muitas vezes, difíceis ou incertos, o que impacta tanto a precisão de um diagnóstico

do problema quanto a qualidade das políticas públicas para o seu controle. Note-se

que, para bem atuar de forma propositiva e fiscalizadora nesse campo, esta Casa

deve  dispor  de  dados  e  informações  suficientes,  alguns  dos  quais,  relativos  à

despesa pública, são requisitados na proposição sob análise.

Observe-se, contudo, que o texto do requerimento analisado não é suficientemente

preciso, já que não identifica o período que pretende cobrir nem a regionalização que

pretende abranger. Por isso propomos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, no

qual, além de se buscar suprir essa deficiência, altera-se o destinatário do pedido de

informações,  pois,  segundo  nosso entendimento,  a  Secretaria  de  Planejamento  e

Gestão é o órgão que melhor pode responder ao pleito.

Do  ponto  de  vista  jurídico,  a  matéria  é  respaldada  pelo  texto  constitucional.  A

questão  se  insere  entre  as  ações  de  fiscalização  sob  responsabilidade  do

Parlamento,  nos  termos  do  sistema  de  freios  e  contrapesos  que  fundamenta  a

tripartição de Poderes em nossa ordem jurídico-constitucional. Encontra, pois, apoio

expresso no art. 54, § 3º, da Constituição Estadual, segundo o qual esta Casa, por

intermédio  da  Mesa,  pode  encaminhar  pedido  de  informações  a  autoridades  do
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Estado,  importando  a  recusa,  ou  o  não  atendimento  no  prazo  de  30  dias,  ou  a

prestação de informação falsa infração administrativa sujeita a responsabilização.

A  proposição  atende  a  pressupostos  jurídicos  de  razoabilidade,  eficiência  e

impessoalidade, já que seu fundamento fático sustenta a adequação das informações

requisitadas aos objetivos constitucionais deste Poder. Evidencia-se a necessidade

de  esta  Assembleia  receber  as  informações  em  questão  a  fim  de  acompanhar,

fiscalizar  e,  eventualmente,  propor  soluções.  Impõe-se,  portanto,  a  aprovação  do

requerimento.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.222/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão Especial da Violência Contra a Mulher requer a V. Exa., nos termos

regimentais,  seja encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de

informações sobre  a  despesa realizada pelo  Estado,  nos  cinco últimos exercícios

financeiros, em políticas públicas destinadas a prevenir, punir e erradicar a violência

contra  a  mulher,  abrangendo  quaisquer  atividades,  projetos  ou  programas

governamentais, apresentados com valor global e valores divididos pelas regiões de

planejamento.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.223/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão Especial da Violência contra a Mulher, o Requerimento nº

3.223/2012  solicita  seja  encaminhado  à  Delegacia  Regional  de  Polícia  Civil  de

Ipatinga  pedido  de  informações  sobre  dados  estatísticos  referentes  à  violência

doméstica  e  familiar  contra  a  mulher  nos  Municípios  que  compõem  a  Região
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Metropolitana do Vale do Aço.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/6/2012,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em epígrafe tem por escopo a obtenção de estatísticas referentes a

violência contra a mulher registradas pela Polícia Civil nos Municípios que compõem

a  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço.  Trata-se  de  proposição  derivada  das

atividades da Comissão Especial autora, que, entre outras atividades, tem envidado

esforços para constituir um banco de informações sobre violência contra a mulher a

fim de subsidiar a análise e formulação de políticas públicas, bem como intervenções

legislativas ou governamentais.

Note-se que, para bem atuar de forma propositiva e fiscalizadora no campo das

políticas  de enfrentamento à violência contra a mulher,  esta Casa deve dispor  de

dados e informações suficientes, alguns dos quais são requisitados na proposição

sob análise.

Conforme consignado no Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas

Gerais, realizado por esta Casa em 2011, “a política pública com recorte de gênero é

fundamental para eliminar a violência contra a mulher” e deve abranger, nos termos

da Convenção de Belém (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar

a Violência contra a Mulher), toda ação ou conduta, baseada em gênero, que cause

morte,  dano ou sofrimento físico,  sexual  ou  psicológico  à mulher,  tanto  na esfera

pública quanto na particular.

Trata-se de um rol de possibilidades cuja percepção e registro são, muitas vezes,

difíceis ou incertos, o que implica a necessidade da coleta de dados ora requerida.

São informações estatísticas que incidem sobre a Região Metropolitana do Vale do

Aço, a qual foi especificamente focada pela Comissão Especial autora em reunião

extraordinária ocorrida em 28/5/2012.

Não há dúvidas a respeito do mérito da proposição, que se funda em prerrogativa

constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo. Está inserida entre as ações de

fiscalização sob responsabilidade do Parlamento, nos termos do sistema de freios e
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contrapesos  que  decorre  da  tripartição  de  Poderes  consagrada em nossa  ordem

jurídico-constitucional.  Encontra,  assim,  respaldo  expresso  no  art.  54,  §  3º,  da

Constituição Estadual,  segundo o  qual  esta  Casa,  por  intermédio  da  Mesa,  pode

encaminhar pedido de informação a autoridades do Estado, constituindo a recusa, o

não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa infração

administrativa sujeita a responsabilização.

Evidencia-se a necessidade de esta Assembleia receber as informações em tela

para bem acompanhar, fiscalizar e legislar no âmbito do combate à violência contra a

mulher. Impõe-se, portanto, a aprovação do requerimento.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.223/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.224/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Saúde requer ao Presidente da

Assembleia Legislativa seja encaminhado pedido de informações ao Diretor-Geral do

Hospital  Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, sobre denúncias de caso de

assédio moral,  carência de servidores técnicos de farmácia e outras apresentadas

pelo Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais – Sind-Saúde.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/6/2012,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em tela visa obter informações sobre denúncias de assédio moral,

carência  de  servidores  técnicos  de  farmácia,  infraestrutura  inadequada  e

irregularidade na atuação de acadêmicos do curso de Medicina de uma universidade

particular  no Hospital  Regional Antônio Dias,  localizado no Município de Patos de

Minas. Tais denúncias foram apresentadas pela Diretoria Executiva do Sind-Saúde e
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colhidas em assembleia-geral realizada com trabalhadores do hospital.

O Hospital Regional Antônio Dias foi fundado em 1930 e desde 1977 é administrado

pela  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Fhemig.  Atualmente,  é

referência em atendimento de urgência e emergência em pediatria, clínica médica,

cirurgia  geral,  ortopedia,  toxicologia,  neurologia,  neurocirurgia  e  ginecologia  e

obstetrícia,  para  uma população de aproximadamente  600 mil  habitantes,  dos  30

Municípios  da Macrorregião Noroeste.  Presta  atendimento  ambulatorial  eletivo  em

ortopedia,  cirurgia  geral,  otorrinolaringologia,  cirurgia  plástica  reparadora

bucomaxilofacial  e  odontologia  para  pessoas  com  deficiência.  A  unidade  tem

convênios com instituições de ensino técnico e superior de formação de profissionais

na área de saúde e residência médica em clínica geral.

A Lei nº 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas

Gerais,  estabelece, em seu art.  3º,  que a saúde é um direito fundamental do ser

humano,  cabendo  ao  Estado  promover  as  condições  indispensáveis  a  seu  pleno

exercício. Por sua vez, o art. 197 da Constituição da República de 1988 preconiza

que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública e cabem ao poder

público sua regulamentação, fiscalização e controle.

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, documento editado pelo Ministério da

Saúde em 2007,  baseia-se em seis princípios  que visam assegurar  ao cidadão o

direito básico ao ingresso digno nos serviços de saúde, públicos ou privados. Esses

princípios  estabelecem  que  todo  cidadão  tem  direito  ao  acesso  ordenado  e

organizado  nos  sistemas  de  saúde,  a  tratamento  adequado  e  efetivo  para  seu

problema, ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação,

ao  atendimento  que  respeite  sua  pessoa,  seus  valores  e  seus  direitos,  ao

comprometimento dos gestores de saúde para que seus direitos sejam cumpridos e,

também, responsabilidades para que seu tratamento aconteça de forma adequada.

Assim,  tendo  em  vista  todo  o  arcabouço  legal  que  garante  a  qualidade  do

atendimento  aos  cidadãos  nos  serviços  de  saúde  e  a  importância  do  Hospital

Regional  Antônio  Dias  para  os  Municípios  da  Macrorregião  Noroeste  do  Estado,

entendemos que o pedido de informações ora apresentado é oportuno, pois permite

esclarecer  em  que  medida  as  supostas  denúncias  podem  comprometer  o
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atendimento aos pacientes no hospital mencionado, o qual deve ser realizado com

presteza,  infraestrutura  apropriada  e  condições  de  trabalho  adequadas  para  os

profissionais da saúde.

No que concerne à iniciativa,  o pedido  de informações do Poder  Legislativo às

autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as atividades da

administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts. 54, § 2º, e 62,

XXXI, da Constituição Estadual.

A  proposição  não  apresenta,  portanto,  vício  de  iniciativa  e  as  informações

solicitadas são de relevante interesse para a sociedade, motivos pelos quais somos

favoráveis à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.224/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Paulo Guedes, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.225/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Segurança Pública requer ao

Presidente da Assembleia seja encaminhado ofício ao Delegado Titular da Delegacia

de Armas e Munições solicitando informações sobre ocorrências de furtos, roubos ou

extravios de explosivos, cordel, espoletas e artefatos, especificando a quantidade nos

últimos cinco anos.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7/6/2012 e encaminhado

à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos

termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A apresentação do requerimento em análise foi motivada pelo aumento alarmante

de furtos a caixas eletrônicos no Estado com o emprego de explosivos. Esse material

é empregado pelos ladrões para destruir o caixa eletrônico, causando prejuízos não

só  às  instituições  financeiras  proprietárias  das  máquinas,  mas  também  aos
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proprietários dos estabelecimentos onde os caixas estão instalados. Segundo jornal

de grande circulação no Estado, em Minas Gerais houve um aumento da ordem de

115% dessa modalidade de assalto no primeiro trimestre deste ano em comparação

com o mesmo período de 2011 (disponível em www.em.com.br. Edição de 17/6/2012.

Acesso em: 21 jun. 2012).

Existem indícios  da  correlação entre  essa nova modalidade delitiva  e os  furtos,

roubos e extravios de materiais explosivos no Estado, pois que estes são a matéria-

prima para a destruição dos caixas eletrônicos. Além disso, mineradoras e pedreiras

estabelecidas no Estado têm autorização para adquirir explosivos, sofrendo, também,

a ação de assaltantes, que os subtraem.

Como a repressão de furtos e roubos praticados contra as empresas autorizadas a

adquirir produtos explosivos cabe ao Estado e é feita pela Polícia Civil, que é o órgão

do Poder Executivo que detém as informações acerca das ocorrências desses delitos,

franqueia-se a competência da Assembleia Legislativa para requerer as informações

pretendidas de órgão do Executivo estadual, por força do disposto no art. 54, § 3º, da

Constituição do Estado.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura

legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de

atos ou omissões de órgãos do Poder Executivo na execução de políticas públicas de

segurança.  No  caso,  as  informações  solicitadas  são  de  grande  interesse  para  a

sociedade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.225/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Inácio

Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.226/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Direitos Humanos requer ao

Presidente da Assembleia seja encaminhado ofício ao Diretor de Recursos Humanos
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da PMMG, solicitando informações sobre os motivos da demora na concessão de

reforma ao 1º-Ten. QOR José Carlos Picoli.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7/6/2012 e encaminhado

à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos

termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Inicialmente é impositivo ressaltar que a apresentação do requerimento sob análise

guarda íntima relação com as atribuições de fiscalização da atuação de órgãos do

Poder Executivo, que é atividade inerente às funções da Assembleia Legislativa e

está prevista no art. 54, § 3º, da Constituição do Estado. Além do mais, a concessão

de reforma de oficial da PMMG é ato administrativo praticado no seio de órgão do

Poder Executivo Estadual, cuja regularidade na sua expedição, bem como a eventual

demora em sua prática tem razões que não escapam à atividade fiscalizatória  do

Poder Legislativo.

Por outro lado, as informações pretendidas pela Comissão de Direitos Humanos

correlacionam-se com suas atribuições institucionais, pois que se busca aquilatar se

houve efetiva lesão a direitos  fundamentais  de particular  que formalizou denúncia

perante a Comissão: o 1º-Ten. QOR José Carlos Picoli compareceu à 23ª Reunião

Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  realizada  em  29/5/2012,  e

ressaltou que em 4/1/2012 formalizou pedido de reforma à PMMG e desde então não

obteve resposta a seu pleito administrativo. Nesse passo, é impositivo assinalar que o

pedido de reforma formulado pelo oficial  da PMMG deu azo à instauração de um

processo administrativo, pois a Lei nº 14.184, de 2002, em seu art. 10, estabelece

que “todo assunto submetido ao conhecimento da Administração tem o caráter de

processo administrativo”. Sendo assim, a instauração do processo administrativo de

reforma a pedido aperfeiçoou o direito de que tal processo se desenvolva e chegue a

termo dentro de prazo razoável, por força do direito fundamental previsto no art. 5º,

LXXVIII, da Constituição Federal.

Outrossim, a Lei nº 14.184 estabelece o prazo máximo de 120 dias como razoável

para  a  conclusão  de  processos  administrativos  instaurados  no  seio  do  Poder

Executivo, por força do seu art. 47, “caput” e parágrafo único.
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Ora, como o denunciante instaurou o processo administrativo perante a PMMG -

órgão do Poder Executivo estadual - em 4/1/2012, percebe-se que na data em que

formalizou  sua  denúncia  à  Comissão  já  se  configurava,  em  tese,  omissão

administrativa que viola o direito fundamental previsto no art. 5º, LXXVIII, da Carta da

República e que legitima o exercício do poder  fiscalizador outorgado a esta Casa

Legislativa.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura

legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de

atos  ou  omissões  de  órgãos  do  Poder  Executivo  na  condução  de  processo

administrativo instaurado a partir de provocação do interessado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.226/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.279/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Segurança Pública requer ao

Presidente da Assembleia seja encaminhado ofício à Corregedoria da Polícia Civil,

solicitando  informações  sobre  a  apuração  do  furto  de  700kg  de  maconha  da

Delegacia de Iturama, ocorrido em 5/12/2011, e a remessa de cópia dos autos do

inquérito policial em andamento ou concluído.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/6/2012 e encaminhado

à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos

termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  requerimento  da  Comissão  de  Segurança  Pública  tem  por  objetivo  obter

informações sobre as investigações, a cargo da Corregedoria da Polícia Civil, do furto

de 700kg de maconha da Delegacia  de  Iturama, que deverão ser  instruídas  com

cópia dos autos do procedimento investigatório instaurado para apurar a autoria do



453
____________________________________________________________________________

delito.

Inicialmente, é impositivo ressaltar que a apresentação do requerimento sob análise

guarda íntima relação com as atribuições de fiscalização da atuação de órgãos do

Poder Executivo, que é atividade inerente às funções da Assembleia Legislativa e

está prevista no art. 54, § 3º, da Constituição do Estado. Com efeito, a instauração e

o  desenvolvimento  do  procedimento  investigatório  para  apuração  do

desaparecimento  de  grande  quantidade  de  droga  que  estava  custodiada  nas

dependências  de  delegacia  da  Polícia  Civil  e,  em  especial,  a  efetividade  das

investigações  levadas  a  termo  não  escapam  à  atividade  fiscalizatória  do  Poder

Legislativo.

Por outro lado, as informações pretendidas pela Comissão de Segurança Pública

relacionam-se  com  suas  atribuições  institucionais,  já  que  se  busca  aquilatar  a

efetividade  da  atividade  policial  de  apuração  da  autoria  de  delito  cuja  prática

demanda  pronta  e  exemplar  repressão:  houve  o  desaparecimento  de  grande

quantidade  de  substância  entorpecente  que  estava  sob  a  guarda  de  autoridade

policial em delegacia da Polícia Civil, o que sugere a prática, em tese, dos delitos de

peculato e tráfico ilícito de drogas.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura

legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de

atos ou omissões de integrantes de órgão do Poder Executivo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.279/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.329/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o projeto de lei em tela dispõe sobre a revisão

anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  da  Secretaria  da  Assembleia
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Legislativa referente ao ano de 2012.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/7/2012, a proposição foi distribuída a esta

Mesa para, nos termos do art. 79, VIII, “a”, do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação

A proposição sob análise tem a finalidade de dar cumprimento ao disposto no art. 2º

da Lei nº 19.838, de 2/12/2011, o qual prevê que a remuneração e os proventos dos

servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa serão revistos anualmente, nos

termos do “caput” do art. 24 da Constituição do Estado e do inciso X do “caput” do art.

37 da Constituição da República, no mês de abril, sem distinção de índices.

Por essa razão, o projeto estabelece que a revisão dos vencimentos e proventos

será  concedida  a  partir  de  1º/4/2012,  no  percentual  de  4,44%.  Esse  percentual

corresponde à inflação acumulada de maio de 2011 a março de 2012. A definição do

marco inicial do período deve-se ao fato de, em 1º/5/2011, ter sido concedido reajuste

de vencimentos aos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa. Assim, como

a  nova  revisão  será  concedida  a  partir  de  1º/4/2012,  adotou-se  o  índice  para  o

referido  período,  tomando-se  por  base  os  valores  apresentados  pelo  Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - para o Índice de Preços ao Consumidor

- IPCA Geral.

É  importante  ressaltar  que  as  medidas  veiculadas no  projeto  estão em perfeita

sintonia com as diretrizes do Direcionamento Estratégico Assembleia 2020, que tem

como  um  de  seus  pilares  a  política  de  valorização  do  servidor  do  Legislativo  -

fundamental,  sem  dúvida,  para  a  manutenção  da  qualidade  dos  trabalhos

desenvolvidos  pelo  Parlamento  mineiro.  Essa  preocupação  se  traduz  no  objetivo

“assegurar alto nível de capacitação e desempenho do corpo gerencial e técnico”,

constante do mapa estratégico do Direcionamento.

Do ponto de vista constitucional  e legal,  o projeto está em conformidade com o

disposto  no  art.  25,  §  1º,  da  Constituição  da  República,  e  no  art.  61,  VIII,  da

Constituição Estadual, pelos quais se atribui ao Estado membro a competência para

fixar, por meio de lei, a remuneração dos respectivos servidores. Atende, também, ao

disposto no inciso IV do “caput” do art. 51 da Constituição Federal, o qual, desde o
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advento da Emenda Constitucional nº 19, de 4/6/98, demanda a edição de lei material

e  formal  para  a  fixação  e  a  alteração  da  remuneração  de  servidores  das  casas

legislativas.

Quanto  aos aspectos  orçamentários  da  matéria  em análise,  todos os  requisitos

constitucionais  e  legais  estão  atendidos.  No  que  se  refere  à  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias, o projeto segue o disposto no art. 21 da Lei nº 19.573, de 11/8/2011,

que  determina  que  “as  despesas  com  pessoal  e  encargos  sociais  dos  Poderes

Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do

TCEMG  terão  como  limite,  na  elaboração  de  suas  propostas  orçamentárias,  a

despesa com a folha de pagamento do mês de abril de 2011, excluídas despesas

sazonais  e  extraordinárias,  projetada  para  o  exercício  de  2012,  considerando  a

revisão geral anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e

eventuais acréscimos legais, observadas as limitações dispostas no parágrafo único

do art. 22 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000”.

Além disso, os gastos com pessoal  da Assembleia Legislativa encontram-se em

nível bastante inferior ao limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade

Fiscal,  que é de 2,1158% da Receita Corrente Líquida -  RCL. Conforme se pode

verificar no Demonstrativo da Despesa de Pessoal relativo ao período de janeiro a

março  de  2012,  o  gasto  da  Assembleia  Legislativa  na  área  de  pessoal,  sem  a

dedução de inativos e pensionistas, foi de 1,4826% em relação à RCL. Caso seja

desconsiderada essa despesa, o percentual cai para 1,1318%. Por isso, a correção

que ora se propõe não compromete o equilíbrio fiscal ou as metas estabelecidas na

Lei Orçamentária vigente.

Por todas as razões expostas, consideramos conveniente e oportuna a aprovação

do Projeto de Lei nº 3.329/2012.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.329/2012 no

1º turno, na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.330/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  deste  Colegiado,  o  projeto  de  resolução  em  epígrafe  altera  as

Resoluções nºs 5.214, de 23/12/2003, e 5.347, de 19/12/2011, que dispõem sobre o

Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa,  e dá

outras providências.

Publicada no “Diário  do  Legislativo”  em 7/7/2012,  a  proposição foi  distribuída  à

Mesa da Assembleia para, nos termos do art.  79, VIII,  “a”,  do Regimento Interno,

receber parecer.

Fundamentação

O projeto de resolução sob exame tem por finalidade promover ajustes nas normas

que  regem  o  desenvolvimento  do  servidor  nas  carreiras  dos  cargos  efetivos  da

Secretaria  da  Assembleia  Legislativa.  Para  tanto,  são  propostas  alterações  nas

Resoluções nºs 5.214, de 2003, e 5.347, de 2011. Um dos objetivos do projeto é dar

ao servidor que não atenda a todos os requisitos necessários à movimentação na

carreira prevista no art. 8º-B da Resolução nº 5.214, de 23/12/2003, a possibilidade

de fazê-lo posteriormente.

Além  disso,  criam-se  três  funções  gratificadas  necessárias  a  adequações  na

estrutura  organizacional  da  Casa,  com vistas  a  melhor  atender  às  demandas em

áreas cujo volume de trabalho teve significativo crescimento.

Ajusta-se, ainda, uma atribuição do Procon Assembleia contida na Resolução nº

5.239, de 13/10/2005, que cria, na estrutura da Secretaria da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas  Gerais,  o  Serviço  de  Orientação e  Defesa do Consumidor  -

Procon Assembleia  -;  altera  a  Resolução n° 5.198,  d e  21/5/2001,  que modifica a

estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, e dá outras providências. A norma em questão estabelece, atualmente, como

competência do Procon Assembleia, entre outras atribuições, “fiscalizar as relações

de  consumo e  aplicar  as  sanções  e  penalidades  administrativas  previstas  na  Lei

Federal n° 8.078, de 1990, e em outras normas relat ivas à defesa do consumidor,

observado o disposto no inciso XIII deste artigo”. Contudo, a aplicação de penalidade
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a infratores de normas de defesa do consumidor é atribuição específica do Ministério

Público. A alteração proposta visa a adequar o texto ao ordenamento jurídico que

rege a matéria.

A  partir  da  análise  dos  aspectos  formais  da  proposição,  verifica-se  a  sua

conformidade com as disposições constitucionais que regem a matéria, em especial

aquelas contidas no inciso IV do art. 51 da Constituição Federal, que atribui ao Poder

Legislativo competência privativa para dispor sobre a criação de cargos. No âmbito

estadual, a matéria está disciplinada no inciso IV do “caput” do art. 62 da Constituição

mineira.  Portanto,  segundo os dispositivos referidos e o princípio da simetria,  não

resta nenhum questionamento quanto à competência da Mesa para a deflagração de

processo legislativo que vise a promover ajustes no sistema de carreira, bem como a

criar funções gratificadas.

Além disso, verifica-se que estão atendidos os requisitos para a alteração em tela,

contidos no § 1º do art. 169 da Constituição da República, uma vez que, além da

existência de crédito orçamentário suficiente para atender à despesa decorrente da

proposição,  a  autorização  para  essa  medida  está  expressa  na  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias  que  norteou  a  elaboração  da  Lei  Orçamentária  para  2012.  Em

conformidade com essa análise, entendemos que estão devidamente satisfeitas as

exigências  de  natureza  constitucional  para  os  ajustes  em  mecanismos  de

desenvolvimento na carreira nos termos do projeto em exame.

Relativamente às condições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - ,

temos que os gastos com pessoal da Assembleia Legislativa encontram-se em nível

bastante inferior  ao limite prudencial estabelecido pela LRF, que é de 2,1158% da

Receita Corrente Líquida - RCL - , conforme se pode verificar no Demonstrativo da

Despesa de Pessoal relativo ao período de janeiro a abril de 2012.

No que concerne ao mérito do projeto de resolução em tela, entendemos que as

alterações  sugeridas  são  condizentes  com o  planejamento  proposto  para  dotar  a

Casa de um quadro de servidores cada vez mais qualificado e comprometido com a

missão do Poder Legislativo.

Pelas  razões  expostas,  consideramos  conveniente  e  oportuna  a  aprovação  do

Projeto de Resolução nº 3.330/2012.
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Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.330/2012 no 1º turno, na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2012

ATA

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2012

Presidência dos Deputados Jayro Lessa e Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Dilzon Melo - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Arlen Santiago -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor

Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia

- Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Jayro Lessa) - Às 9h13min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.
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2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de

requerimentos.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, peço suspensão da reunião por alguns

minutos para entendimento das Lideranças. Assim, poderemos deslanchar a votação.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 10 minutos

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes

na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

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

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

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 302/2011

Dê-se ao art. 1º e ao § 2º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 1º - É assegurado a todos os alunos que, por motivo de crença ou convicção

religiosa, guardarem a sexta-feira depois das dezoito horas e o sábado o direito de

não frequentarem as aulas nem se submeterem a exame de avaliação curricular, nos

períodos mencionados.

(…)

§  2º  -  Os  estabelecimentos  de  ensino  da  rede  pública  estadual  de  educação

definirão, para a reposição das aulas e a realização dos exames, data alternativa no
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mesmo turno ou período em que o aluno esteja matriculado.

(…).”.

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2012.

Neilando Pimenta

EMENDAS AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.702/2011

EMENDA Nº 2

Suprima-se,  na  alínea “a”  do  inciso  I  do  art.  3º  do  Substitutivo  nº  1,  a  palavra

“curado”.

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2012.

Antônio Carlos Arantes

EMENDA Nº 3

Dê-se ao inciso VI do art. 2º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

VI - cadastro: peça inicial do processo de registro ou relacionamento de produtores

de queijos artesanais, fornecedores de leite para queijaria ou queijeiros, ao qual se

vincula, quando couber, termo de compromisso com vistas à habilitação sanitária;”.

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2012.

Antônio Carlos Arantes

EMENDA Nº 4

Dê-se ao § 3º do art. 8º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“§ 3° - A critério do órgão de controle sanitário c ompetente poderá ser concedida

expansão do prazo do termo de compromisso, desde que constatado cumprimento

parcial dos compromissos de adequação assumidos pelo requerente.”.

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2012.

Antônio Carlos Arantes

EMENDA Nº 5

Dê-se ao art. 9º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
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“Art. 9º - A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária da produção de queijos

artesanais serão realizadas periodicamente pelo órgão de controle sanitário visando

assegurar  o  cumprimento  das  exigências  desta  lei  e  demais  dispositivos  legais

aplicáveis a cada variedade de queijo.

Parágrafo  único  -  Da  infração  às  disposições  desta  lei  e  seus  regulamentos,

resultará a aplicação das sanções conforme disposto no art. 21, podendo o órgão

competente conceder prazo para correção das inconformidades sem interrupção da

produção, em todas as situações que não representem risco iminente para a saúde

pública.”.

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2012.

Antônio Carlos Arantes

EMENDA Nº 6

Dê-se ao “caput”  e ao § 1º  do art.  16 do Substitutivo nº  1 a seguinte redação,

suprimindo-se o § 2º e renumerando-se os demais:

“Art.  16  -  O  órgão  de  controle  sanitário  disponibilizará  na  internet  instruções

detalhadas para a confecção do rótulo dos queijos artesanais.

§ 1° - Para a comercialização do queijo minas artes anal curado não embalado, será

exigido  que  estejam  estampados  na  peça  o  número  do  cadastro  e  o  nome  do

Município de origem, por um dos seguintes meios:

I - impressão em baixo relevo;

II - carimbo com tinta inócua à saúde;

III - outro meio de identificação estabelecido em regulamento.”.

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2012.

Antônio Carlos Arantes

EMENDA Nº 7

Dê-se ao inciso IV do “caput” do art. 20 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 20 - (…)

IV - boas práticas de fabricação e higiene operacional.”.

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2012.

Antônio Carlos Arantes
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 229/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Loja Maçônica Cháritas II, com sede no Município de São João del-

Rei.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 229/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Loja

Maçônica Cháritas II, com sede no Município de São João del-Rei.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  (alterado  em  19/4/2012)

determina,  no  art.  9º,  que  os  associados,  dirigentes  e  doadores  não  serão

remunerados; e, no § 2º do art. 29, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado à Grande Loja Maçônica de Minas Gerais,  entidade

filantrópica sem fins econômicos.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 229/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon
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Franco - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.095/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.367/2007,  institui  o  Prêmio

Destaque Escolar Tristão da Cunha, define requisitos para sua concessão e dá outras

providências

A proposição foi  distribuída  para  as  Comissões  de  Constituição e  Justiça  e  de

Educação,  Ciência  e Tecnologia.  Em sua análise  preliminar,  a  primeira  Comissão

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, VI, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.095/2011 tem por objetivo instituir o Prêmio Destaque Escolar

Tristão da Cunha, cuja finalidade é reconhecer, valorizar e divulgar o desempenho de

escolas da rede pública na execução de projetos relevantes para suas comunidades.

O autor pretende,  por meio do projeto,  agraciar  as escolas pertencentes à rede

pública de ensino que se destacarem na execução de projetos diversos que sejam

relevantes  para  o  aprimoramento  cultural  ou  de  interesse  de  suas  respectivas

comunidades. Para tanto, a Secretaria de Estado de Educação, eventualmente em

conjunto  com  outros  órgãos  públicos  ou  privados,  seria  incumbida  de  realizar  a

seleção das escolas que receberiam o prêmio. Com a concessão do prêmio, espera-

se  motivar  a  iniciativa  de  alunos,  professores,  servidores  públicos,  pais  e

colaboradores das comunidades a que pertencem as escolas para a execução de

projetos educacionais e culturais de interesse comum, fomentando assim a interação

da comunidade escolar com seu entorno.

Atualmente  existem diversas  iniciativas  similares  à que se  pretende instituir  por

meio do projeto em tela. Há, por exemplo, o Prêmio Gestor Eficiente da Merenda,

criado  pelo  governo  federal  em  parceria  com  outras  organizações,  que  visa  à
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divulgação de boas práticas de gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar

– Pnae –, e o Prêmio Inovação em Gestão Educacional, coordenado pelo Instituto

Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira  –  Inep  –,  com  o

objetivo de tornar públicas as experiências inovadoras em gestão educacional que

contribuam para o alcance dos objetivos e metas do Plano Nacional de Educação e

do Compromisso Todos pela Educação. Há também o Prêmio Nacional de Referência

em Gestão Escolar, do Conselho Nacional de Secretários de Educação – Consed –,

que premia gestores de escolas públicas por inovações na gestão escolar.

Para os professores, há o Prêmio Professores do Brasil, de iniciativa do Ministério

da Educação, que reconhece experiências pedagógicas bem-sucedidas, criativas e

inovadoras, comprovadamente exitosas no enfrentamento de situações-problema e

desenvolvidas por professores de escolas públicas, em todas as etapas da educação

básica.  Há também o Prêmio Professor  Nota  10,  da  Fundação Victor  Civita,  que

distingue professores por experiências pedagógicas bem-sucedidas.

Para  os  alunos,  destacam-se a  Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o

Futuro, que consiste em um concurso de produção de textos que premia poemas,

memórias literárias, crônicas e artigos de opinião elaborados por alunos de escolas

públicas  de  todo  o  País,  a  Olimpíada  Brasileira  de  Matemática,  competição

organizada pela Sociedade Brasileira de Matemática desde 1979, aberta a todos os

estudantes dos ensinos fundamental,  médio e universitário das escolas públicas e

privadas de todo o Brasil, e o Prêmio Jovem Cientista, resultado de parceria entre o

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq –, a Gerdau

e a Fundação Roberto Marinho, que visa estimular  a pesquisa,  revelar talentos e

investir em estudantes e profissionais que procuram alternativas para os problemas

brasileiros.

Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Educação criou, em 1994, o Prêmio

Lúcia Casassanta, cujo propósito era destacar o trabalho individual dos professores

na alfabetização dos alunos da rede pública. Criado inicialmente para homenagear

iniciativas  individuais,  em  2008  o  prêmio  ganhou  uma  dimensão  institucional,

destacando escolas  públicas pelo  trabalho  em  equipe com vistas  ao  aumento  da

proficiência em leitura medida pelo Programa de Avaliação da Alfabetização – Proalfa.
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As  premiações  mencionadas  contribuem  significativamente  para  a  melhoria  da

educação,  pois  incentivam e  reconhecem  as  iniciativas  que  tenham  o escopo de

elevar os níveis de aprendizagem dos alunos. Do mesmo modo, o objetivo final da

premiação que se pretende instituir  por meio do projeto em análise é promover o

aprimoramento escolar, o que o torna, de forma inquestionável, meritório e oportuno.

Não  podemos  deixar  de  mencionar  que  estamos  plenamente  de  acordo  com

relação à escolha do nome para o prêmio a ser instituído, uma vez que Tristão da

Cunha foi um exemplo da excelência que se pretende estimular.  O homenageado

iniciou sua vida profissional como docente no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e

catedrático no Curso de Economia e Estatística no Colégio Universitário da antiga

Universidade  do  Brasil.  Na  carreira  pública,  foi  Promotor,  Vereador,  Deputado

Estadual  e  Deputado  Federal  por  várias  legislaturas.  Participou  da  Constituinte

mineira de 1935 e foi um dos signatários do Manifesto dos Mineiros, em oposição à

ditadura do Estado Novo, em 1943. No governo estadual de Juscelino Kubitschek,

exerceu o cargo de Secretário da Agricultura, Indústria e Comércio e, de 1951 a 1953,

foi titular da Secretaria de Finanças.

Por fim, cabe salientar que estamos de acordo com o Substitutivo nº 1, apresentado

pela  Comissão de Constituição e  Justiça,  uma vez que corrigiu inadequações de

natureza jurídica e aprimorou a redação do projeto.

Conclusão

Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.095/2011, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Bosco, Presidente – Duarte Bechir, relator – Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.666/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  o  Rotary  Club  de  Pedro  Leopoldo,  com  sede  no

Município de Pedro Leopoldo.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.666/2011 pretende declarar de utilidade pública o Rotary Club

de Pedro Leopoldo, com sede no Município de Pedro Leopoldo, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como escopo proporcionar  a  melhor

convivência entre os seus associados e a comunidade local.

Na consecução de seus  propósitos,  a  entidade atua  na  promoção da ética,  da

cidadania, dos direitos humanos e de outros valores universais, e busca desenvolver

o  sentimento  de  companheirismo  e  solidariedade  como  elo  de  união  entre  as

pessoas.  Além  disso,  procura  ajudar  a  melhorar  as  condições  de  vida  dos  mais

necessitados.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Rotary  Club  de  Pedro

Leopoldo,  consideramos meritória  a  iniciativa de  lhe  outorgar  o  título  de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.666/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.764/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação de Amigos Morada do Vale - Amorvale -, com sede no

Município de Governador Valadares.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2011 e distribuída às

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

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.764/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Amigos Morada do Vale  -  Amorvale  -,  com sede no Município  de

Governador Valadares.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 11, parágrafo

único,  que  as  atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  sócios  não  serão

remuneradas;  e,  no  art.  31,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade qualificada como organização da sociedade

civil de interesse público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que

tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social da associação dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.764/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente -  Bruno Siqueira,  relator  - Luiz Henrique -  Glaycon

Franco - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.956/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação dos Amigos da Terceira Idade de Teixeiras – Aatit –,

com sede no Município de Teixeiras.
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A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  15/3/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.956/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Amigos  da  Terceira  Idade  de  Teixeiras  -  Aatit  -,  com  sede  no

Município de Teixeiras.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 3º, § 1º, que

seus  dirigentes  não  serão  remunerados;  e,  no  art.  16,  parágrafo  único,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade sem fins

lucrativos com sede no Município de Teixeiras.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.956/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.154/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Liga Araxaense de Desportos - LAD -, com sede no



470
____________________________________________________________________________

Município de Araxá.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.154/2012  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Liga

Araxaense de Desportos - LAD -, com sede no Município de Araxá, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1984, que tem como escopo a difusão

e o aperfeiçoamento da prática do esporte amador.

Com esse propósito, a instituição orienta e fiscaliza a prática do futebol amador;

promove  intercâmbio  desportivo  entre  suas  filiadas,  por  meio  de  campeonatos

oficiais,  competições  amistosas  e  torneios  de  âmbito  intermunicipais  e  estaduais;

contribui para o aperfeiçoamento dos esportes amadores com relação aos métodos e

ao desenvolvimento;  organiza a representação municipal  dos desportos que dirige

para  campeonatos  regionais  e  estaduais;  mantém escolas  e  cursos  técnicos  das

modalidades  ofertadas  para  competição;  elabora  regulamento  técnico  e

administrativo; realiza eventos sociais, esportivos e culturais.

Tendo em  vista  o  trabalho  desenvolvido  pela  Liga  Araxaense de Desportos  em

defesa do desenvolvimento do esporte amador, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.154/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.157/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Grêmio  Recreativo  Marques  Futebol
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Clube, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  3.157/2012 pretende declarar de utilidade pública o Grêmio

Recreativo  Marques Futebol  Clube,  com sede no Município de São Sebastião  do

Paraíso, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo

incentivar a prática desportiva em todas as modalidades, em particular o futebol e o

rodeio.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  atividades  sociais,  educacionais,

recreativas, culturais, folclóricas, cívicas e assistenciais; promove, por meio da prática

do  futebol,  a  integração  e  o  convívio  social  dos  membros  daquela  comunidade;

organiza  equipes  competitivas  profissionais  e  amadoras;  realiza  competições,

campeonatos e torneios nas modalidades em que atua.

Tendo em vista a importância  do  trabalho  desenvolvido  pelo  Grêmio Recreativo

Marques  Futebol  Clube  para  os  moradores  do  Município  de  São  Sebastião  do

Paraíso,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.157/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.161/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Pompílio  Canavez,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública o Grupo Ação Social – GAS –, com sede no Município de

Guaxupé.
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A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  17/5/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.161/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo Ação Social – GAS –, com sede no Município de Guaxupé.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  23,  que as

atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e, no art.  31,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.161/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.179/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Instituto Silver de Referência da Assistência Social, com sede

no Município de São José da Lapa.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.179/2012 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Silver de Referência da Assistência Social, com sede no Município de São José da

Lapa, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a

execução de serviço de radiodifusão comunitária.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  a  difusão  de  ideias,  elementos  da

cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade; fomenta a integração comunitária

por meio do lazer, da cultura e do convívio social; presta serviços de utilidade pública;

contribui para o aperfeiçoamento profissional de jornalistas e radialistas; incentiva a

geração de emprego e renda para a população carente; luta pela promoção gratuita

da educação, da saúde e da segurança alimentar; defende a preservação do meio

ambiente  e  o  desenvolvimento  sustentável;  estimula  o  voluntariado;  busca  novos

modelos socioprodutivos e sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e

crédito.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pelo Instituto Silver de Referência da

Assistência  Social,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.179/2012, em turno

único, com na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.189/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Sebastião Costa,  o projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Jorges de Água
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Branca – ACJ –, com sede no Município de Peçanha.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.189/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  dos  Jorges  de  Água  Branca  –  ACJ  –,  com  sede  no  Município  de

Peçanha, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1986

com o escopo de lutar pela melhoria das condições de vida dos moradores daquela

comunidade.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  incentiva  o  desenvolvimento

econômico e social;  defende a valorização da agricultura; estimula programas que

beneficiem a comunidade; apoia a integração entre a população rural e a urbana;

orienta sobre a preservação do meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido no Município de Peçanha pela

Associação  Comunitária  dos  Jorges  de  Água  Branca,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.189/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.212/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria  do  Deputado Duilio  de Castro,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Fundação  de  Apoio  à  Pesquisa  e  ao

Desenvolvimento – Faped –, com sede no Município de Sete Lagoas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.212/2012 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento – Faped –, com sede no Município de

Sete Lagoas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo o aprimoramento da qualidade de vida dos mineiros.

Na consecução de seu propósito,  a instituição contribui  para o desenvolvimento

técnico,  científico,  econômico  e  social  da  sociedade;  fomenta  pesquisas  sobre  o

desenvolvimento  sustentado do  setor  agropecuário;  colabora  para  a  produção  de

alimentos, fibras, matéria-prima e energia, para a conservação dos recursos naturais

e do meio ambiente e para a implantação de programas de qualidade total; fornece

suporte  técnico  e  administrativo  a  instituições  dedicadas  a  estudo  e  pesquisa;

promove atividades educacionais para a formação de recursos humanos; incentiva o

intercâmbio  de  informações,  conhecimentos  e  tecnologias;  e  concede  bolsas  de

ensino, pesquisa e extensão e de estímulo à inovação.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  desenvolvido  pela  Faped  em  favor  do

desenvolvimento da região de Sete Lagoas e do Estado, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.212/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.241/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação da Escolinha Infantil Pedacinho do Céu,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.241/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

da Escolinha Infantil Pedacinho do Céu, com sede no Município de Belo Horizonte,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter educacional.

A instituição tem como escopo amparar crianças carentes da região em que atua,

proporcionando-lhes acompanhamento social, médico, psicológico, psicopedagógico

e  nutricional;  buscar  o  desenvolvimento  integral  de  seus  assistidos;  promover

atividades de lazer e cultura.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  da

Escolinha Infantil Pedacinho do Céu em favor das crianças carentes, consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.241/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.247/2012

Comissão de Saúde

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Regional de Equoterapia – ARE –,

com sede no Município de Teófilo Otoni.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.247/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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Regional de Equoterapia – ARE –, com sede no Município de Teófilo Otoni, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a prestação de

assistência social.

Na consecução desse propósito, a instituição promove a saúde e a educação de

forma complementar; oferece assistência terapêutica, psíquica e física por meio da

prática da equoterapia; incentiva o voluntariado.

Cabe ressaltar que a equoterapia é um método científico, aplicado nas áreas da

saúde e da educação, que utiliza o cavalo numa abordagem interdisciplinar, buscando

o  desenvolvimento  biopsicossocial  de  pessoas  com  deficiência  ou  necessidades

especiais.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  em  Teófilo  Otoni  pela

Associação  Regional  de  Equoterapia,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.247/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.257/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 259/2012, o projeto de lei em

epígrafe,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  autoriza  a  abertura  de  crédito

suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado de Minas Gerais.

Publicado no Diário do Legislativo em 15/6/2012,  o projeto foi  distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo de 20 dias estabelecido pelo § 2º do referido art. 204, foram apresentadas

duas emendas à proposição.
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Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar  ao  orçamento  fiscal  do  Estado,  em  favor  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado de Minas Gerais – TJMG –, no valor de R$111.237.700,00, que se destinam a

atender:

• despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de R$100.000.000,00;

• outras despesas correntes, no valor de R$8.000.000,00; e

• despesas de investimentos, no valor de R$3.237.700,00.

A Constituição de República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a

abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem

indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas  gerais de direito financeiro,

estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação

orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento. Dispõe ainda a referida

norma,  em  seu  art.  42,  que  os  créditos  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por

decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para

ocorrer  a despesa e  será  precedida  de  justificativa,  podendo ser  utilizados,  entre

outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações

orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Em consonância com o disposto na referida norma, o projeto em tela especifica, em

seu  art.  2º,  as  fontes  de  recursos  a  serem  utilizados  para  a  abertura  do  crédito

solicitado, como segue:

• excesso de arrecadação de receita de contribuição do servidor para o Fundo

Financeiro de Previdência – Funfip – prevista para o corrente exercício, no

valor de R$35.000.000,00;

• excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal para o Funfip,

prevista para o corrente exercício, no valor de R$55.000.000,00;

• anulação de recursos destinados à cobertura do déficit atuarial do Regime

Próprio de Previdência Social – RPPS –, no valor de R$8.000.000,00;

• anulação de recursos ordinários do Tesouro Estadual, dos Encargos Gerais

do Estado – EGE-SEF –, no valor de R$10.000.000,00;
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• anulação de recursos da Taxa de Fiscalização Judiciária, no valor de

R$3.000.000,00; e

• superávit financeiro do exercício anterior da receita de alienação de bens de

entidades estaduais, no valor de R$237.700,00.

Durante  o  prazo regimental  para  o recebimento  de  emendas,  o  Governador  do

Estado  enviou  a  esta  Casa,  por  meio  da  Mensagem  nº  269,  de  4/7/2012,  duas

emendas ao projeto em tela. A Emenda nº 1 dá nova redação ao art. 1º fixando o

valor do crédito em R$211.237.700,00 para fazer frente aos gastos com despesa de

pessoal no valor de R$199.500.000,00 e para outras despesas correntes no valor de

R$8.500.000,00. A Emenda nº 2 acrescenta o inciso VII ao art. 2º, apontando como

fonte de recursos o excesso de arrecadação previsto para o exercício corrente, no

valor de R$ 100.000.000,00.

O  projeto  em  tela  atende  aos  requisitos  legais  que  disciplinam  a  matéria,  não

havendo  óbice  à  sua  aprovação  por  esta  Casa.  Acatamos  em  nosso parecer  as

emendas enviadas pelo Governador do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.257/2012, em

turno único, com as Emendas nºs 1 e 2, do Governador do Estado

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator – Romel Anízio – Ulysses Gomes – Doutor Viana.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.262/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Esporte Clube de Almas, com sede no Município de

Brumadinho.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  15/6/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.262/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esporte Clube de Almas, com sede no Município de Brumadinho.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art.  65,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  congênere  legalmente  constituída  e  portadora  do  título  de

utilidade  pública  estadual;  e,  no  art.  76,  que  as  atividades  de  seus  dirigentes,

conselheiros, associados ou instituidores não serão remuneradas.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, a fim de adequar

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

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.262/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Esporte Clube Córrego

de Almas, com sede no Município de Brumadinho.”.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator -  Bruno Siqueira -  Glaycon

Franco - Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.279/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de Honorópolis, com sede no

Município de Campina Verde.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.279/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  do  Distrito  de  Honorópolis,  com  sede  no  Município  de

Campina Verde.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  22,  que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 26,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado  a  entidade  assistencial  congênere,  com  personalidade  jurídica,  sede  e

atividade preponderante no Município de Campina Verde.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.279/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.
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Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 260/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “torna obrigatória a

afixação, nos estabelecimentos que menciona, de placas que alertem para o fato de

que a violência doméstica é crime e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 19/2/2011, foi a proposição distribuída às

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

Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto aos aspectos

de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  conforme  dispõe  o  art.  188,

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

Fundamentação

O projeto em exame pretende tornar obrigatória a afixação, em escolas, hospitais,

maternidades e postos de saúde públicos, bem como nas dependências dos órgãos e

das  entidades  das  administrações  direta  e  indireta,  de  placas  alertando  sobre  o

caráter criminoso da violência doméstica.

Vê-se,  ao  se  analisar  a  proposição  em  tela,  que  a  medida  legislativa  que  se

pretende instituir  configura uma iniciativa voltada para a proteção da incolumidade

das pessoas. Falar em incolumidade das pessoas é falar sobre a saúde delas. Assim,

há que se ressaltar a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, conforme estabelece o inciso

XII, “in fine”, do art. 24 da Constituição da República.

Ademais,  a  segurança  pública  é  dever  do  Estado  e  um  de  seus  objetivos

prioritários, além de ser direito e responsabilidade de todos. Como finalidade precípua

do  exercício  da  segurança  pública,  está  a  preservação  da  ordem  pública  e  da

incolumidade das pessoas e do patrimônio, nos termos dos arts. 2º, inciso V, e 136 da

Carta Constitucional mineira.

Vê-se,  ainda,  que  a  medida  legislativa  que  se  pretende  instituir  configura  uma
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iniciativa  voltada também para a proteção da infância e da juventude,  cabendo à

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção à

infância e à juventude, nos termos do art. 24, XV, da Carta Magna.

É importante dizer que não há, no caso em estudo, regra instituidora de reserva de

iniciativa  que impeça este Parlamento de deflagrar  o processo legislativo sobre a

matéria.

Informamos que a proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de

Defesa Social, que entendeu não haver óbice à divulgação dos citados avisos, tendo

ressaltado que apoia toda iniciativa legal que vise a atender e a garantir a segurança

da população do Estado.

Por fim, apresentamos uma emenda com o fito de aprimorar a redação do art. 1º.

Retiramos, também, a indicação do número do disque-denúncia, uma vez que este

pode mudar, o que geraria dúvida na aplicação da norma.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 260/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – É obrigatória a afixação, de forma visível, nos locais de atendimento ao

público de órgãos e entidades da administração direta e indireta, de placas com os

seguintes dizeres: “A violência doméstica é crime. Denuncie.”.

Parágrafo único – Nas placas a que se refere o “caput”,  constará o número do

serviço disque-denúncia, com a indicação de que a denúncia é gratuita e sigilosa.”.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Luiz Henrique – Glaycon

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 384/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

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

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 210/2007, cria o Programa Escola
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no Lar para alunos enfermos.

A proposição  foi  encaminhada  preliminarmente  à  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem o projeto agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela contém matéria que tramita nesta Casa desde 2003 - criação

do  Programa  Escola  no  Lar  -,  com  o  objetivo  de  oferecer  serviço  pedagógico

domiciliar  a  alunos  da  rede  pública  que,  por  motivo  de  doença,  se  encontrem

impossibilitados de comparecer às salas de aula.

A educação é um direito constitucionalmente assegurado a todos sem distinção e

deve ser ofertada em igualdade de condições para garantir o acesso e a permanência

do aluno na escola. Nessa perspectiva, ao estudante que se veja temporariamente

impedido de frequentar aulas por ter limitada sua capacidade física - e desde que

preservadas as condições de aprendizagem - estendem-se os direitos que assistem

aos demais estudantes. Tais situações são equivalentes ao regime excepcional que

prevê  a  educação  em  classes  ou  serviços  especializados,  direito  amparado  pela

Constituição, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB - e pela legislação de

proteção aos deficientes, em que se destaca a Lei nº 7.853, de 24/10/89.

Com base nos pressupostos de igualdade de direito à educação e na admissão de

regime excepcional para educandos especiais, já consagrados no direito brasileiro há

várias  décadas,  o  Decreto-Lei  nº  1.044,  de  21/10/69,  determinou  a  oferta  de

tratamento excepcional a alunos de todos os níveis de ensino cujo estado de saúde

seja incompatível com a frequência à escola. A Lei nº 6.202, de 17/4/75, estende os

benefícios  do  referido  decreto-lei  à  estudante  grávida,  estabelecendo  os  critérios

específicos para a concessão desse direito.

O  Parecer  nº  31,  de  3/7//2002,  da  Câmara  de  Educação  Básica  do  Conselho

Nacional de Educação, assevera que a LDB recepcionou o Decreto-Lei nº 1.044, de

1969, e a Lei nº 6.202, de 1975, pois nas diretrizes gerais de educação está garantido
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o  atendimento  especializado  a  casos  especiais,  originados  de  impedimentos

temporários ou permanentes.

Pode-se dizer, portanto, que a concessão de tratamento excepcional a alunos com

patologias diversas de que trata o Decreto-Lei nº 1.044, de 1969, constitui uma oferta

de serviço especializado a pessoas com necessidades especiais, assunto tratado de

forma abrangente nas novas normas gerais de educação. O citado Parecer nº 31, de

2002, na interpretação que faz da vigente LDB, admite a prática de atendimento a

casos especiais, originados de impedimentos temporários ou até permanentes, nos

quais o ensino pode ser ministrado nas próprias residências dos alunos.

Dessa forma, o atendimento pretendido está, em essência, garantido pelas normas

em  vigor,  como  já  mencionado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça.

Entendemos, no entanto, que o Estado pode suplementar e atualizar o conteúdo da

legislação, de forma a garantir, em âmbito estadual, a efetividade desse atendimento,

que, vale ressaltar, guarda algumas especificidades em relação ao atendimento que é

comumente prestado na modalidade de educação especial. Assim, a norma estadual

deverá manter consonância com as diretrizes da educação especial e as formas de

inserção do público beneficiário no sistema de ensino.

De  forma  análoga  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  entendemos  que  a

obrigatoriedade  de  concessão  de  tratamento  especial  a  alunos  temporariamente

incapazes  de  frequentar  as  aulas  regulares  deve  ser  estendida  às  escolas

particulares, pois esses estabelecimentos integram o sistema estadual de ensino.

Ademais, em se tratando da garantia a todos os estudantes de um direito subjetivo,

parece-nos mais racional a uniformização de procedimentos na rede de ensino do

Estado.  Concordamos  também  em  retirar  da  proposição  em  estudo  o  caráter

programático, pelos motivos apresentados no parecer jurídico preliminar.

Porém, no que concerne às questões de conveniência e oportunidade que balizam

a análise desta comissão de mérito, entendemos ser necessário propor nova redação

ao projeto.

Em  primeiro  lugar,  consideramos  relevante  adequar  a  terminologia  do  texto  da

proposição. O impedimento de saúde que compromete transitoriamente a mobilidade

enquadra-se,  na  Classificação  Internacional  de  Deficiências,  Atividades  e
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Desvantagens, da Organização Mundial de Saúde, como um caso de incapacidade

temporária, que é um dos domínios da deficiência que se caracteriza pela limitação

da atividade. De acordo com essa classificação, “a deficiência, resultado de distúrbios

diversos  que  incapacitam  o  indivíduo,  pode  ser  temporária  ou  permanente

dependendo  da  respectiva  causa  e/ou  de  uma maior  ou  menor  gravidade”.  São

considerados deficientes,  conforme a mesma classificação,  não apenas os  que o

senso  comum  assim  define  -  como  cegos  ou  surdos-mudos  -,  mas  também  os

portadores de afecções diversas, os acidentados, os transplantados, etc.

Portanto, “aluno doente ou enfermo” é uma expressão restrita, que não caracteriza

de fato todas as situações nas quais há um impedimento temporário ou permanente

que impossibilite o aluno de frequentar as aulas regulares. A expressão “impedimento

temporário” esclareceria melhor que as perturbações de saúde não se restringem às

patologias, alcançando, na verdade, qualquer ocorrência que incapacite o indivíduo

para a atividade normal. Além disso, essa terminologia está mais de acordo com os

conceitos adotados na legislação federal de proteção ao deficiente, em especial os

constantes nas disposições do Decreto nº  3.298,  de 20/12/99, que regulamenta a

citada Lei nº 7.853, de 1991.

Em segundo lugar, o Decreto-Lei nº 1.044, de 1969, determina uma única condição

para a oferta de tratamento excepcional ao aluno incapacitado de frequentar as aulas:

que  se  verifiquem  as  ocorrências  que  caracterizam  o  regime  excepcional.  Por

conseguinte, a participação de voluntários nessa iniciativa é um recurso de que se

pode lançar mão, mas, por seu caráter contingente, não deve constituir a única via de

ação. Na ausência de voluntários, permanece o dever de prestar o auxílio aos alunos

que o demandarem.

Sugerimos, então, que seja acrescentada à Lei nº 13.374, de 17/10/99, que instituiu

o Programa de Incentivo ao Atendimento Voluntário, a previsão de atendimento aos

alunos de escolas públicas incapacitados de frequentar as aulas regularmente, na

hipótese de haver voluntários dispostos a acompanhar esses alunos. Essa articulação

conferiria  à  iniciativa  em apreço maior  consistência  e  seriedade,  uma vez que já

existem no referido  programa regras  de  operacionalização estabelecidas,  tendo  a

norma sido regulamentada em decreto governamental e em resolução da Secretaria
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de Estado de Educação.

Além  disso,  os  agentes  voluntários  mencionados  no  projeto  original  e  no

Substitutivo nº 1 são os mesmos que prevê a referida lei, preservando-se, assim, a

proposta contida no projeto em estudo.

Por fim, é importante vincular as medidas propostas ao projeto político-pedagógico

da  escola,  conforme  atendimento  nele  previsto  no  planejamento  das  ações  de

educação especial.

Essas alterações estão consubstanciadas no Substitutivo nº 2, apresentado ao final

deste parecer.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 384/2011, no 1º turno, na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a concessão de tratamento especial a alunos das redes pública e

privada integrantes do sistema estadual  de ensino temporariamente impedidos de

frequentar as aulas e altera a Lei nº 13.374, de 3 de dezembro de 1999, que cria o

Programa de Incentivo  ao Atendimento  Voluntário  para alunos com deficiência  no

aprendizado escolar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As escolas públicas e privadas integrantes do Sistema Estadual de Ensino

assegurarão tratamento especial ao aluno temporariamente impedido de frequentar

as aulas regulares por motivo de saúde.

Parágrafo único  - Para os efeitos desta lei, considera-se impedimento temporário

toda  perda  ou  anormalidade  de  uma  função  fisiológica  ou  anatômica  que  gere

incapacidade para o desempenho de atividade ou redução de mobilidade.

Art. 2º - O tratamento especial a que se refere o art. 1º desta lei será constituído por

serviços de acompanhamento pedagógico prestados no domicílio  do aluno ou em

unidade hospitalar ou congênere na qual ele esteja internado.
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Parágrafo único  - A prestação dos serviços de tratamento especial nos termos do

“caput”  dependerá  de  laudo  médico  que  o  recomende,  elaborado  por  autoridade

competente.

Art.  3º  - As  ações  necessárias  à  implementação  do  tratamento  especial  serão

desenvolvidas  sem  prejuízo  das  estratégias  de  avaliação  previstas  pelos

estabelecimentos de ensino e pelos órgãos competentes.

Art. 4º - Compete à direção das escolas, juntamente com as entidades colegiadas

representantes da comunidade escolar, definir os critérios de operacionalização das

medidas previstas nesta lei.

Parágrafo  único  -  O  projeto  político-pedagógico  da  escola  deverá  prever  as

estratégias  do  tratamento  especial  instituído  por  esta  lei,  a  ser  incluído  no

planejamento das ações de educação especial.

Art. 5º - As escolas públicas estaduais poderão atribuir ao Programa de Incentivo ao

Atendimento Voluntário,  criado pela Lei  nº  13.374,  de 3 de  dezembro de 1999,  a

implementação dos serviços pedagógicos de que trata esta lei.

Art. 6º  - O art. 1º da Lei nº 13.374, de 1999, fica acrescido do seguinte parágrafo

único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo  único  - O  programa de que trata  o  “caput”  destinar-se-á  também  ao

atendimento especial de alunos temporariamente impedidos de frequentar às aulas

regulares por motivo de saúde.”.

Art.  7º  - O  art.  2º  da  Lei  nº  13.374,  de  1999,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 2º - O programa tem por objetivo estimular a comunidade a prestar orientação,

acompanhamento  e  suporte  aos  estudantes  que  apresentarem,  ao  final  de  cada

bimestre, déficit  no aprendizado escolar,  detectada pelos conselhos de classe, ou,

durante o ano letivo, aos alunos que comprovarem incapacidade temporária por laudo

médico elaborado por autoridade competente.”.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 439/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Célio  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.824/2010, “dispõe sobre o ressarcimento ao

Estado,  por  via  de  cobrança  na  fatura  de  serviços  telefônicos,  por  despesas

decorrentes  do  acionamento  indevido  dos  serviços  telefônicos  de  atendimento  a

emergências envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios ou ocorrências

policiais”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Segurança Pública

emitiu parecer pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça, com as Emendas nos 1 e 2, que apresentou.

Foram anexados à proposição,  nos termos do disposto  no  § 2º  do art.  173 do

Regimento Interno, os Projetos de Lei nºs 557/2011, 1.396/2011 e 3.027/2012, cujos

autores  são,  respectivamente,  o  Deputado  Fred  Costa,  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e o Deputado Délio Malheiros.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

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

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por  objetivo  estabelecer  o  ressarcimento  aos

cofres públicos, mediante cobrança na fatura de serviços telefônicos da linha utilizada

para a chamada, das despesas relacionadas ao acionamento indevido dos serviços

telefônicos  de  atendimento  a  emergências  envolvendo  remoções  ou  resgates,

combate a incêndio ou ocorrências policiais.

O  projeto  determina  que  os  órgãos  e  instituições  públicas  responsáveis  pela

prestação dos serviços de emergência divulguem tabelas de custos, compreendendo

cada  etapa  das  rotinas  relacionadas  ao  atendimento  das  emergências,  desde  os

custos de atendimento e triagem das chamadas até os custos dos deslocamentos das

equipes. Determina ainda que esses órgãos e instituições adotem medidas, junto às
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operadoras  dos  serviços  de  telefonia,  para  identificação  dos  responsáveis  pelos

acionamentos e posterior cobrança, nas faturas de serviços de linhas fixas e móveis,

dos valores correspondentes ao ressarcimento das despesas. Os valores ressarcidos

serão utilizados para a cobertura das despesas com acionamentos indevidos, visando

à manutenção da capacidade de prestação dos serviços de emergência à população.

Esses recursos deverão ser repassados pelas operadoras à Secretaria de Estado de

Fazenda,  ou  ao  órgão  indicado  por  esta  Secretaria,  para  serem  aplicados  nos

respectivos serviços de emergência a que se referem os acionamentos indevidos.

De acordo com a justificação do autor, uma em quatro chamadas feitas aos serviços

de  atendimento  a  emergências,  relativos  a  remoções  ou  resgates,  combate  a

incêndios ou ocorrências policiais é falsa, sendo a maioria proveniente de crianças e

adolescentes.  Tal  situação  é  preocupante  por  acarretar  despesas  extras  para  o

Estado e por colocar em risco a vida daqueles que realmente precisam de socorro.

Em seu exame preliminar,  a Comissão de Constituição e Justiça observou que,

apesar  de  a  comunicação  falsa  de  crime  ou  de  contravenção  estar  tipificada  no

Código Penal Brasileiro, “a esfera administrativa não se confunde com a esfera penal,

podendo  a  sanção  administrativa  que  se  pretende  impor  ser  aplicada

cumulativamente com as penalidades previstas no Código Penal Brasileiro”, de modo

que  não  há  impedimentos  jurídicos  à  tramitação  da  matéria.  No  entanto,  essa

Comissão advertiu que o projeto atribui obrigações aos concessionários de serviços

públicos federais, competência reservada à União, ao estabelecer o ressarcimento

em fatura de serviços telefônicos e o repasse de recursos arrecadados à Secretaria

de Estado de Fazenda.  Além disso,  a  determinação da divulgação de tabelas  de

custos pelos órgãos e instituições públicas responsáveis pela prestação dos serviços

de  emergência  afronta  o  princípio  da  separação  dos  Poderes,  porque  impõe

obrigação a órgãos do Poder Executivo. Para sanar as impropriedades apontadas,

essa Comissão apresentou o Substitutivo nº 1.

A Comissão de Segurança Pública, por sua vez, destacou a importância do projeto

e observou que, em cada 15 mil telefonemas recebidos diariamente no número 190,

destinado  a  ocorrências  policiais,  ocorrem  cerca  de  3  mil  trotes.  Além  disso,

argumentou que, nos Estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, já existem leis
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que preveem multa para o cidadão que usar indevidamente os serviços telefônicos de

emergência.  Embora considerasse adequado o Substitutivo nº 1 apresentado pela

Comissão  anterior,  essa  Comissão  apresentou  as  Emendas  nos  1  e  2  a  esse

substitutivo para detalhar o art. 2º com o conteúdo do texto original e para estabelecer

multa sancionatória incidente sobre os titulares das linhas telefônicas de origem das

chamadas indevidas.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar, a implementação da medida proposta não implica despesas para o erário,

sendo seu efeito justamente o oposto, uma vez que estabelece o ressarcimento aos

cofres públicos das despesas resultantes do acionamento indevido dos serviços de

emergências providos pelo Estado.

Contudo,  entendemos  que  o  cálculo  do  valor  do  ressarcimento  das  despesas

especificadas requer um sistema de custeio sofisticado e um processo complexo para

sua operacionalização. Assim, com o objetivo de simplificar a cobrança de um valor

compatível com a compensação dos prejuízos sofridos pelo Estado em decorrência

dos acionamentos indevidos dos serviços mencionados, apresentamos o Substitutivo

nº 2, que prevê o pagamento de uma multa de até 500 Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais - Ufemgs - , em vez do ressarcimento.

Importante destacar que segundo o artigo 2º da Lei nº 19.971, de 2011, a Advocacia

Geral do Estado - AGE -, órgão responsável pelo ajuizamento de ações de cobrança

judicial de créditos do Estado e de suas autarquias e fundações, poderá valer-se de

outros meios, além da cobrança judicial, para ressarcir o erário de forma mais célere

e eficaz,  tais  como o protesto extrajudicial  e  a inscrição do nome do devedor  no

Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado

de  Minas  Gerais  -  Cadin-MG.  O  valor  da  multa  proposta  no  substitutivo  ora

apresentado  se  enquadra  nos  parâmetros  estabelecidos  pela  referida  norma,

evitando-se, portanto, os custos decorrentes da cobrança da penalidade imposta e

eventualmente não paga.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

439/2011  na  forma do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  redigido.  Com a  aprovação  do
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Substitutivo nº 2, ficam prejudicados o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

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

Segurança Pública.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Estabelece  multa  pelo  acionamento  indevido  dos  serviços  telefônicos  de

atendimento a emergências relativos a remoções ou resgates, combate a incêndios

ou ocorrências policiais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  responsável  pelo  acionamento  indevido  dos  serviços  telefônicos  de

atendimento a emergências relativos a remoções ou resgates, combate a incêndios

ou ocorrências policiais fica sujeito a multa de até 500 Ufemgs (quinhentas Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais).

§  1º  -  Entende-se  por  acionamento  indevido  o  que  não  tenha  como  objeto  o

atendimento a emergência ou a situação real que dê razão ao acionamento, salvo

nos casos de erro justificável.

§ 2º - Os critérios de gradação, fixação e cobrança da multa prevista no “caput”

serão fixados em regulamento.

Art. 2º - A ocorrência de acionamento indevido será apurada por meio de processo

administrativo,  garantida  a  ampla  defesa  ao  responsável  pelo  acionamento,  nos

termos de regulamento.

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

Sala das Comissões, 9 de julho de 2012.

João Vítor Xavier, Presidente e relator - Rogério Correia - Lafayette de Andrada -

Tiago Ulisses - Ivair Nogueira - Délio Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 698/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.986/2009,  dispõe  sobre  a  inclusão  da

temática da educação financeira no currículo escolar das escolas estaduais de ensino

médio do Estado.
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O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,

Ciência e Tecnologia. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou, o projeto vem agora a esta Comissão para que

seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, combinado

com o art. 102, VI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela tem por objetivo determinar que sejam estudados, nas escolas

da rede estadual de ensino médio, conteúdos que propiciem aos alunos informação e

orientação sobre a gestão financeira pessoal e familiar.

É  inegável  que as escolas  secundárias  têm papel  fundamental  na  formação de

jovens  protagonistas  que  sejam  capazes  de  reconhecer,  valorizar  e  exercer  os

direitos  e  os  deveres  inerentes  à  cidadania.  É  também  incontestável  que  gerir

eficientemente  os  recursos  financeiros  pessoais  e  familiares  é  uma  habilidade

imprescindível  para a vida adulta,  que incide  também na coletividade e,  portanto,

constitui  uma  faceta  da  cidadania.  Entretanto,  incluir  conteúdos  e  disciplinas  nos

currículos escolares é assunto complexo, que merece análise cuidadosa.

Em primeiro lugar, é preciso salientar que já há diversas iniciativas em curso para

promover a educação financeira no Brasil, pois, de acordo com a Pesquisa Nacional

do  Grau de Educação Financeira da  População Brasileira,  realizada pelo Instituto

Data  Popular,  em 2008,  as  pessoas tomam suas  decisões  financeiras  com baixa

informação sobre os reais impactos futuros dessas decisões. Prevalece o imediatismo

de consumo, o que gera comprometimento dos orçamentos individuais e familiares

com  prestações  de  juros  altos,  empréstimos  desnecessários  e  dívidas  que  se

acumulam.

Para propiciar aos consumidores condições de realizar escolhas mais conscientes,

foi  publicado o Decreto Federal  nº  7.397, de 22/12/2010,  que institui  a  Estratégia

Nacional de Educação Financeira – Enef –, com a finalidade de promover a educação

financeira  e  previdenciária  e  contribuir  para  o  fortalecimento  da  cidadania  e  a

eficiência e solidez do sistema financeiro nacional. A Enef é uma iniciativa do Comitê

de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de
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Previdência e Capitalização – Coremec –, composto pelo Banco Central, Comissão

de Valores Mobiliários, Superintendência Nacional de Previdência Complementar e

Superintendência de Seguros Privados. Além dessas organizações, outras entidades

de grande relevância da área financeira integram hoje o grupo gestor da Estratégia.

A  Enef  inclui,  entre  outros,  o  Programa  Educação  Financeira  nas  Escolas,

desenvolvido para estimular os alunos a planejar a realização de seus objetivos por

meio de escolhas conscientes relativas à gestão de seus recursos, de modo a permitir

que tenham um futuro melhor e contribuam para a poupança do País.

Em Minas Gerais, em 2010, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação,

14  escolas  da  rede  estadual  de  ensino  participaram  do  programa,  que  buscou

introduzir  a  educação  financeira  como  tema  transversal  nas  disciplinas  Língua

Portuguesa,  Matemática  e  Sociologia.  No  Brasil,  o  programa  atendeu  também  a

escolas  de  outros  Estados,  como São Paulo,  Rio  de  Janeiro,  Ceará,  Tocantins  e

Distrito Federal. Entre 2010 e 2011 foram beneficiadas cerca de 900 escolas no País.

Entendemos  que  as  iniciativas  existentes,  aqui  apenas  parcialmente  relatadas,

seguem uma estratégia coerente, liderada pelo Coremec, que é a de desenvolver, no

que se refere à educação financeira nas escolas, metodologia pedagógica adequada

e  atraente,  de  modo  a  conquistar  o  interesse  das  instituições  de  ensino,  dos

professores e dos alunos, sem que se imponha um modelo obrigatório para a escola.

Assim, a formação dos estudantes para que lidem de maneira responsável com suas

finanças  é  desenvolvida  em  sintonia  com  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais,

estabelecidas  pelo  Conselho  Nacional  de  Educação,  de  modo  que  o  conteúdo

proposto seja criativamente abordado de forma transversal nas disciplinas regulares

de cada nível de ensino.

Note-se que, assim como ocorre com a educação financeira, cuja importância já é

reconhecida e disseminada na sociedade e no meio educacional, outros conteúdos

igualmente relevantes para a compreensão da realidade social e para o exercício da

cidadania vão-se sedimentando paulatinamente na práxis educativa, sem necessitar

de determinação legal que obrigue as escolas a incorporar tais conteúdos no seu

plano pedagógico.

Por  essas  razões,  esta  Comissão já  se  opôs  reiteradamente  a  proposições  de
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natureza  semelhante  à  da  proposição  em  análise.  A  posição  consensualmente

adotada  é  de  que,  ao  estipular  conteúdos  e  disciplinas  por  meio  de  lei,  essas

iniciativas geralmente não levam em conta a organização do tempo escolar, a relação

dos  conteúdos  curriculares  entre  si  e  as  peculiaridades  locais  de  cada  escola.

Normas  que  incluem  disciplinas  e  conteúdos  no  currículo  escolar  são  aprovadas

muitas  vezes  sem o necessário  diálogo com os  responsáveis  pela  condução das

políticas adotadas nos sistemas e nos estabelecimentos de ensino. Tal procedimento

resulta em leis inócuas e não assimiladas pela comunidade escolar, o que enfraquece

o Poder Legislativo e inflaciona o ordenamento jurídico. Além disso, essas leis violam

o princípio da autonomia didático-pedagógica das escolas, expressamente adotado

pela Lei  Federal nº 9.394, de 20/12/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 698/2011.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.100/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Agostinho  Patrus  Filho  e  distribuído  às  Comissões  de

Constituição  e  Justiça  e  de  Segurança  Pública,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.100/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.043/2010,  “dispõe  sobre  a

reserva de vagas para egressos do sistema socioeducativo nas contratações para

prestação de serviços com fornecimento de mão de obra à administração pública do

Estado”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, vem agora o projeto a

esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,

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

Fundamentação

A proposição em análise dispõe sobre a reserva de vagas para egressos do sistema
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socioeducativo nas contratações para prestação de serviços com fornecimento de

mão de obra à administração pública do Estado. Seu objetivo, segundo o autor da

proposta, é garantir postos de trabalho para egressos do sistema socioeducativo, de

modo a contribuir para o processo de reinserção social dos egressos da privação de

liberdade nas unidades socioeducativas.

É cediço que a educação do adolescente que pratique ato infracional é direito dele

e  dever  do  Estado  e  da  família  e  deve  ser  promovida  e  incentivada  com  a

participação da sociedade. A desinformação e o preconceito representam obstáculos

à reinserção de pessoas que se envolveram em atividades ilícitas, de maneira que há

diversos  organismos  nacionais  e  internacionais  que  recomendam  ações  públicas

afirmativas para a promoção da readaptação de ex-reclusos à sociedade.

Nesse sentido, é importante salientar iniciativa do Conselho Nacional de Justiça –

CNJ  –,  que  criou,  em  2010,  o  programa  Justiça  ao  Jovem.  Entre  outras

recomendações aos órgãos públicos administradores de medidas socioeducativas,

esse programa sugere o acompanhamento dos egressos do sistema socioeducativo,

de forma a garantir que eles tenham acesso ao mercado de trabalho ou a vagas em

escolas  públicas  e  profissionalizantes  e  assim  não  voltem  a  transgredir  a  lei.  A

proposição em análise guarda sintonia, portanto, com tais recomendações do CNJ,

sendo merecedora do nosso aplauso.

Ressalte-se que a proposta de premiar empresas privadas que,  abandonando o

preconceito, passem a criar empregos para os egressos do sistema prisional já é uma

realidade em Minas Gerais.  A Lei  nº  11.404,  de  25/1/94,  que contém normas  de

execução penal,  foi  modificada pela Lei nº 18.401,  de 28/9/2009, para autorizar  o

Poder  Executivo  a  conceder  subvenção  econômica  às  pessoas  jurídicas  que

contratarem egressos do sistema prisional do Estado, estabelecendo, assim, política

pública específica de ressocialização prisional.

O projeto em tela busca estabelecer uma política pública de ressocialização para os

egressos do sistema socioeducativo, estabelecendo, nos termos do art. 1º, que nos

editais de licitações promovidas por órgãos e entidades da administração pública do

Estado para a contratação de prestação de serviços que prevejam o fornecimento de

mão de obra conste, obrigatoriamente, cláusula que assegure reserva de, no mínimo,
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2% das vagas para egressos do sistema socioeducativo, excluindo-se os serviços de

segurança. Nos termos do art. 2º, a reserva de vagas será assegurada até três anos

após o cumprimento da medida socioeducativa pelo adolescente. Por último, o projeto

dispõe em seu art. 3º que a reserva de vagas também deverá ser observada nas

renovações de contratos celebrados.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça salientou que, nos estritos

lindes da análise da constitucionalidade da matéria,  não há óbice à tramitação do

projeto, mas ressaltou que esta Comissão deveria analisar se a fixação do percentual

mínimo de 2% para a reserva de vagas seria suficiente ao fim almejado ou, por outro

lado,  se  não  comprometeria  o  interesse  da  administração.  A  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  também  sugeriu  que  esta  Comissão  abordasse  questões

relativas à operacionalização da medida e à sua exigibilidade em hipóteses como a

de dispensa de licitação.

Sem dúvida, a proposição em comento, se aprovada e sancionada em sua forma

original, promoverá alteração no regime das licitações realizadas pela administração

pública  estadual,  pois  tornará  obrigatória  a  previsão,  nos  editais  de  licitação,  de

cláusula que obrigue os licitantes a comprovar que, caso vençam o certame, irão

empregar egressos do sistema socioeducativo nas atividades desempenhadas. No

caso, a proposição fará alterações no rol de exigências previsto na Lei Federal nº

8.666, de 1993.

Embora  salutar  e  bem  intencionada,  ponderamos  que  a  implementação  dessa

exigência se mostra de complexa realização prática. Isso porque a determinação da

proposta  obrigaria  todas  as  empresas  que  pretendem  participar  de  licitações  no

Estado  a  buscarem  provas  de  capacidade  técnica  e  jurídica  de  contratação  de

adolescentes oriundos do sistema socioeducativo, o que, repetimos, embora baseado

em  uma  intenção  positiva,  poderia  resultar  em  mais  burocracia  e  entraves  à

competitividade do certame, já que a maior parte das empresas, especialmente as

pequenas  e  médias,  teria  grandes  dificuldades  para  obter  habilitação  para  o

gerenciamento do trabalho dos adolescentes.

Assim, a nosso ver, uma forma mais efetiva de incentivo à contratação de egressos

do sistema socioeducativo seria a adoção da mesma política pública já implementada
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nos termos da citada Lei  nº  18.401,  que beneficia  com subvenção econômica as

pessoas jurídicas que contratarem egressos do sistema prisional de Minas Gerais.

Nesses  termos,  apresentamos  ao  final  deste  parecer  o  Substitutivo  nº  1,  que

acrescenta  parágrafo  único  ao  art.  1º  da  Lei  nº  18.401,  estabelecendo  que  a

subvenção econômica também será concedida às pessoas jurídicas que contratarem

egressos  do  sistema  socioeducativo  do  Estado,  observadas  as  normas  contidas

nessa lei, na Lei Federal nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente –,

e na Lei Federal nº 12.594, de 2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento

Socioeducativo – Sinase – e regulamenta a execução das medidas socioeducativas

destinadas a adolescente que pratique ato infracional.

Com  essa  medida,  acreditamos,  os  egressos  do  sistema  socioeducativo  serão

beneficiados por uma política pública de reinserção social que já apresenta resultados

concretos e positivos.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.100/2011

na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 18.401, de 28 de setembro de 2009,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  conceder  subvenção  econômica  às  pessoas

jurídicas que contratarem egressos do sistema prisional do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 18.401, de 28 de setembro de 2009,

o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo  único  –  A subvenção  econômica  de  que  trata  esta  lei  também  será

concedida às pessoas jurídicas que contratarem egressos de medida de internação

no sistema socioeducativo do Estado, observadas as normas contidas nesta lei, na

Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e na Lei Federal nº 12.594, de 18 de

janeiro de 2012.”.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.
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João  Leite,  Presidente  -  Maria  Tereza  Lara,  relatora  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.252/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

4.789/2010, requerido pelo Deputado Leonardo Moreira, “institui o Projeto Mineiro de

Prática  de  Esportes  e  Desenvolvimento  de  Atletas  e  Para-atletas  e  dá  outras

providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

Fundamentação

A  proposição  sob  exame  pretende  instituir  projeto  de  prática  de  esportes  e

desenvolvimento  de  atletas  e  para-atletas,  com  vistas  a  proporcionar  a  todas  as

pessoas oportunidades para praticar esportes, de forma a contribuir para ampliar e

qualificar suas perspectivas de desenvolvimento no que se refere à personalidade, ao

caráter, à sociabilização e ao senso de vida em grupo.

Nos termos da proposição, o projeto se desdobra em dois programas: programa de

incentivo à prática de esportes e programa de desenvolvimento de atletas e para-

atletas.  O primeiro,  de natureza socioeducativa,  visa motivar  e  levar  à  prática de

esportes  o  maior  contingente  possível  de  pessoas,  em  especial  crianças  e

adolescentes. O segundo objetiva identificar pessoas dotadas de potencial atlético a

fim de que estas tenham suas aptidões desenvolvidas com vistas a integrar equipes

de prática de esportes de competição em geral.

Observamos, inicialmente, que o projeto sob exame pretende instituir programas de

governo, especificando atividades que objetiva sejam desempenhadas por órgãos do

Poder Executivo. Ocorre que, por força do princípio constitucional da separação dos
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Poderes, a elaboração e a execução de programa são atividades que integram o rol

de competências do Executivo para realizar ações de governo. A apresentação de

projeto  de  lei  tratando  de  tema  dessa  natureza  constitui,  portanto,  iniciativa

inadequada, uma vez que pretende obrigar o Executivo a implementar ações que já

estão entre aquelas de sua competência constitucional.

Além disso,  quando a execução de programa de ação governamental  demanda

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

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

deve estar previsto também na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO –, por força do

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

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

Verificamos, ademais, que o conteúdo normativo da proposição examinada já se

encontra praticamente todo ele estabelecido pelas Leis nºs 15.457, de 12/1/2005, que

institui a política estadual de desporto e 17.803, de 15/10/2008, que institui a política

de  incentivo  aos  atletas  praticantes  do  desporto  de  rendimento  em  modalidades

olímpicas  e  paraolímpicas  e  dá  outras  providências.  Entretanto,  no  que  toca  ao

programa de desenvolvimento de atletas e para-atletas, entendemos que esta última

lei pode ser aperfeiçoada para se enfatizar a necessidade de incentivo para os atletas

com deficiência.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.252/2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescenta dispositivo à Lei nº 17.803, de 15 de outubro de 2008, que “institui a

política  de  incentivo  aos  atletas  praticantes  do  desporto  de  rendimento  em

modalidades olímpicas e paraolímpicas e dá outras providências”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica acrescido ao art. 2° da Lei nº 17.80 3, de 15 de outubro de 2008, o

seguinte § 3°:

“Art. 2° – (…)
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§ 3° – Serão reservadas, no mínimo, 10% (dez por ce nto) do total de bolsas-atleta

disponibilizadas anualmente para atletas com deficiência.”.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.477/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 1.477/2011 institui

o Selo Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 5/5/2011, a proposição foi  distribuída às

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

Foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 1.636/2011, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Diploma Procedimental.

Fundamentação

O  projeto  em  tela  objetiva  instituir  o  Selo  Empresa  Incentivadora  do  Primeiro

Emprego, a ser concedido a pessoa jurídica que disponibilize 20% de suas vagas

funcionais à contratação, por um período mínimo de 12 meses, de jovens com idade

entre 16 e 24 anos.

Nos termos da proposição, a pessoa jurídica agraciada com o selo poderá utilizá-lo

na divulgação de seus produtos e serviços.

A validade do selo será de um ano, a partir da data da concessão.

Sob o prisma jurídico-constitucional, é preciso dizer que o Estado está habilitado a

legislar  sobre a matéria objeto da proposição com base na chamada competência

residual, que resulta do § 1o do art. 25 da Constituição da República, segundo o qual

são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Lei

Maior. Com efeito, a matéria versada na proposição não se encontra entre aquelas
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reservadas à União, fixadas pelo art. 22, ou ao Município, relacionadas no art. 30.

De  outra  parte,  inexiste,  no  caso,  regra  instituidora  de  reserva  de  iniciativa  a

inviabilizar a deflagração do processo legislativo por parte deste Parlamento.

Contudo, o projeto merece pequenos reparos. É o caso do art. 4º, que prevê que a

pessoa  jurídica  agraciada  receberá  o  selo  do  Governador  do  Estado  ou  de  seu

representante. Não nos parece compatível com o princípio da separação dos Poderes

norma desse teor, em que o Legislativo estabelece de modo unilateral uma atribuição

para o Governador do Estado. Sugerimos, pois, a supressão desse dispositivo, por

colidir com o art. 2º da Constituição da República, que assegura a independência e a

harmonia entre os Poderes constituídos.

Parece-nos mais adequado introduzir na proposição uma norma de conteúdo mais

genérico estabelecendo que o Estado, por meio do órgão competente, procederá à

concessão do selo às entidades agraciadas, na forma de regulamento. Deste modo, o

Poder Executivo manterá a necessária discricionariedade para definir como se dará a

concessão do selo.

Também o art. 5º deve ser suprimido. Tal dispositivo estabelece que as despesas

decorrentes da execução da lei correrão à conta de dotação orçamentária indicada

pelo Poder Executivo. Trata-se de comando desnecessário, uma vez que todas as

despesas do Estado devem estar, obrigatoriamente, previstas na Lei Orçamentária.

Cabe ressaltar que projetos com conteúdo análogo ao da proposição em tela já

foram objeto de exame desta Comissão, como o Projeto de Lei nº 1.789/2011, que

objetiva  instituir  o  Selo  Amigo do Esporte,  a  ser  conferido  às  empresas do setor

privado  que  contribuírem  com  projetos  que  visem  incentivar  a  participação  da

sociedade em ações esportivas.  Assim,  reiteramos  o  posicionamento exarado por

esta Comissão ao ensejo do exame daquela matéria.

Quanto  ao  mais,  nos  estritos  limites  do  juízo  de  admissibilidade  a  cargo  desta

Comissão, não encontramos óbice ao projeto de lei em exame. No que concerne aos

aspectos  de  mérito  da  proposição,  cumpre  dizer  que  estes  serão  devidamente

abordados pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. No que toca

à proposição anexada ao projeto em tela, é preciso dizer que esta é praticamente

idêntica  à proposição principal,  de  modo que as considerações expendidas neste
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parecer se lhe aplicam integralmente.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 1.477/2011 com as Emendas nºs 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º - O selo será concedido pelo Estado, por meio do órgão competente, na

forma regulamentar, observada a seguinte classificação:”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 4º.

EMENDA Nº 3

Suprima-se o art. 5º.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

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

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.630/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “cria  o

Monumento  Natural  da  Serrinha,  localizado  na  Serra  da  Moeda,  Município  de

Brumadinho, Unidade de Conservação de Proteção Integral, nos termos do art. 225, §

1º, III, da Constituição da República de 1988”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

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

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

Fundamentação

A proposição  em  exame  pretende  criar  o  Monumento  Natural  da  Serrinha,  no

Município de Brumadinho,  de acordo com coordenadas constantes no seu anexo.
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Prevê que a unidade de conservação será gerenciada pelo órgão estadual ambiental

competente e que sua instituição deverá  ser  precedida  de  estudos  técnicos e  de

consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais

adequados para tanto.  Estabelece, finalmente, que, enquanto não se promoverem

essas medidas, não será permitida a utilização direta dos recursos naturais presentes

na área.

Observamos, inicialmente, que o objeto do projeto de lei  não se encontra entre

aqueles de iniciativa privativa,  indicados no art.  66 da Constituição do Estado, de

modo que não vislumbramos óbice à deflagração do processo legislativo por iniciativa

parlamentar. Cumpre ressaltar, a propósito, que, de acordo com o entendimento do

Supremo  Tribunal  Federal,  expresso  por  exemplo  na  decisão  da  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 3.394-8, as normas constitucionais que estabelecem reserva

de  iniciativa  sujeitam-se  a  interpretação  estrita,  desde  que  excepcionem  a

prerrogativa  dos  membros  do  Legislativo  consagrada  no  “caput”  do  art.  61  da

Constituição da República.

No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos VI, VII e VIII

do art. 24 da Carta Federal, direito ambiental é matéria de competência concorrente.

Isso significa, conforme os §§ 1o a 4o do mesmo artigo, que à União compete editar

as  normas gerais  sobre a matéria,  cabendo aos Estados membros da  Federação

suplementar essas normas, estabelecendo disposições específicas, em função das

respectivas  peculiaridades,  e  editar  suas  próprias  normas  gerais  em  temas

eventualmente não regulados por lei federal.

A Lei Federal nº 9.985, de 18/7/2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II,

III  e  VII,  da  Constituição  Federal,  institui  o  Sistema  Nacional  de  Unidades  de

Conservação da Natureza – Snuc – e dá outras providências. Contém, portanto, as

normas gerais sobre a matéria.

Nos termos do art. 22 dessa lei:

“Art. 22 - As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.

(...)

§ 2º - A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos

técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os
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limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.”

Portanto, a lei é instrumento apto à criação de nova unidade de conservação da

natureza.

Observamos, porém, que o projeto sob exame não veio acompanhado de estudo

técnico sobre a localização, a dimensão e os limites do monumento natural e não foi

precedido de consulta pública.

Quanto à consulta pública, entendemos que a exigência pode ser satisfeita no curso

do processo legislativo, mediante realização de audiência(s) pública(s) pela comissão

de mérito competente, na forma do § 3º do art. 22 da citada Lei do Snuc e do art. 5º

do seu regulamento.

No que toca ao estudo técnico, o autor da proposição apresentou a esta Comissão

o Relatório Final da Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda, aprovado

por esta Assembleia Legislativa na legislatura passada, e o Estudo para Avaliação

Ambiental da Região da Serra da Moeda – Entorno do Condomínio Retiro do Chalé,

realizado pela Coame Execução e Supervisão de Projetos Ltda.

Embora  ambos  concluam  pela  necessidade  de  preservação  do  conjunto

paisagístico  da  Serra  da  Moeda,  nenhum  desses  documentos  consubstancia

especificamente um estudo técnico que tenha por objeto a localização, a dimensão e

os limites mais adequados à instituição do monumento natural proposto pelo projeto

em exame. Por isso, baixamos a proposição em diligência ao seu autor e à Secretaria

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad.

O Deputado apresentou, então, memorial descritivo da área do monumento natural

proposto  e  fez  juntar  aos  autos  outra  cópia  do  referido  Estudo  para  Avaliação

Ambiental da Região da Serra da Moeda. A Semad, por seu turno, manifestou-se por

meio de ofício assinado pelo Diretor de Áreas Protegidas do Instituto Estadual de

Florestas – IEF –, que encaminhou a esta Comissão Parecer Técnico sobre o projeto

de lei examinado.

Entendemos  que  os  referidos  estudos  e  documentos  contêm  elementos  ou

informações suficientes para subsidiar a decisão desta Casa acerca da conveniência

e oportunidade da instituição da nova unidade de conservação, da categoria mais

adequada para esta, bem como da sua localização, dimensão e limites. À comissão
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de mérito competente incumbirá examinar esses dados com vistas à qualificação da

instrução dessas decisões, de modo a dar cumprimento à referida exigência legal.

Finalmente, apresentamos substitutivo à proposição examinada tão somente para

promover  sua  adequação  ao  que  dispõe  a  Lei  Federal  nº  9.985,  de  2000,

particularmente às normas dos arts. 12 e 27 a 29 dessa lei, bem como aos preceitos

da técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.630/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Cria o Monumento Natural da Serrinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criado o Monumento Natural da Serrinha.

§  1º  –  O  Monumento  Natural  da  Serrinha  localiza-se  na  Serra  da  Moeda,  no

Município de Brumadinho, conforme memorial descritivo constante no Anexo desta

lei.

§ 2º – A instituição do Monumento Natural da Serrinha objetiva a conservação da

natureza e a preservação da beleza cênica e dos sítios naturais singulares da área

descrita no Anexo desta lei, bem como do seu entorno.

Art.  2º  –  Compete  ao  órgão  ou  à  entidade  executora  do  sistema estadual  de

unidades de conservação – Seuc:

I – instituir o Conselho Consultivo do Monumento Natural da Serrinha;

II – elaborar e implementar o Plano de Manejo do Monumento Natural da Serrinha.

Parágrafo único – Até que seja implementado o Plano de Manejo do Monumento

Natural  da  Serrinha,  não  serão  admitidas  na  unidade  atividades  que  possam

prejudicar a integridade dos recursos naturais existentes na área.

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

ANEXO

(a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº …, de … de … de 2012)

Memorial descritivo do Monumento Natural da Serrinha

O  perímetro  inicia-se  pelo  ponto  1,  de  coordenadas  -43°58'38,6688"  e  -20°10'
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53,1444", na divisa do Município de Brumadinho com o Município de Nova Lima. Do

ponto  1  o  perímetro  segue  pelos  pontos  2,  de  coordenadas  -43°58'44,1084"  e

-20°10'44,3676",  3,  de  coordenadas  -43°58'  49,2528"  e  -20°10'46,3044",  4,  de

coordenadas -43°58'59,0556" e -20°10'24,5568", 5, d e coordenadas -43°59'5,8956" e

-20°10'31,3032",  6,  de  coordenadas  -43°59'3,7248"  e  -20°10'  44,5476",  7,  de

coordenadas -43°59'11,9004" e -20°10'37,2216", 8, d e coordenadas -43°59' 17,268" e

-20°10'18,7968",  9,  de  coordenadas  -43°59'13,704"  e  -20°10'15,1572"  e  10,  de

coordenadas -43°59'14,4888" e -20°9'57,0384", conto rnando o local conhecido como

Mina Serrinha.  Do ponto 10  o  perímetro segue pelos  pontos 11,  de coordenadas

-43°59'35,3652"  e  -20° 9'  57,9888",  12,  de  coordena das  -43°59'37,0536"  e

-20°10'42,7476",  13,  de  coordenadas  -43°58'  59,1816 "  e  -20°11'15,018",  14,  de

coordenadas -43°58'55,6536" e -20°11'39,21" e 15, d e coordenadas -43°59'5,0856" e

-20°11'43,494", localizado próximo ao condomínio de nominado Retiro do Chalé. Do

ponto  15  o  perímetro  segue  pelos  pontos  16,  de  coordenadas  -43°59'1,9896"  e

-20°12'2,934",  17,  de  coordenadas  -43°59'3,5772"  e  -20°12'58,5396",  18,  de

coordenadas  -43°  58'55,8876"  e  -20°13'40,4184",  e  1 9,  de  coordenadas

-43°58'34,7016" e -20°14'25,782". Do ponto 19 o per ímetro segue pelos pontos 20, de

coordenadas -43°58'45,7896" e -20°14'30,966", 21, d e coordenadas -43°58'37,6176"

e  -20°14'37,05",  22,  de  coordenadas  -43°58'38,0856"  e  -20°14'  46,59",  23,  de

coordenadas -43°58'41,5776" e -20°14'50,118", 24, d e coordenadas -43°58' 41,3256"

e  -20°14'59,694",  25,  de  coordenadas  -43°58'34,3416 "  e  -20°14'58,254",  26,  de

coordenadas -43°58'31,4976" e -20°15'21,402", 27, d e coordenadas -43°58'37,9416"

e -20°15' 21,186" e 28, de coordenadas -43°58'42,08 16" e -20°15'32,166", localizado

na divisa do Município de Brumadinho com o Município de Moeda, e segue por esta

divisa até o ponto 29, de coordenadas -43°57'52,113 6" e -20°15'32,706", localizado

na divisa do Município de Brumadinho com os Municípios de Moeda e Itabirito. Do

ponto  29  o  perímetro  segue  pela  crista  da  serra,  no  limite  do  Município  de

Brumadinho  com  os  Municípios  de  Itabirito  e  Nova  Lima,  até  o  ponto  30,  de

coordenadas  -43°58'42,0456"  e  -20°11'47,67",  locali zado  próximo  ao  local

denominado Topo do Mundo. Do ponto 30 o perímetro segue pelos pontos 31, de

coordenadas  -43°58'46,2576"  e  -20°  11'38,958"  e  32,  de  coordenadas
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-43°58'45,2532" e -20°11'30,5592", localizado na di visa do Município de Brumadinho

com  o  Município  de  Nova  Lima.  Do  ponto  32  o  perímetro  segue  pela  divisa  do

Município de Brumadinho com o Município de Nova Lima até o ponto 1.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão - Luiz Henrique - Glaycon

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.635/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria  do Deputado Anselmo José Domingos,  o projeto de lei  em epígrafe,

decorrente  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.798/2007,  dispõe  sobre  a

criação do Programa Estadual para Identificação e Tratamento da Dislexia na rede

oficial de educação.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,

Ciência  e  Tecnologia.  A  requerimento  do  Deputado  Doutor  Viana,  aprovado  em

Plenário em 19/10/2012, foi o projeto distribuído também à Comissão de Saúde.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Re gimento  Interno,  foram

anexados  à  proposição  o  Projeto  de  Lei  n° 1.766/2011,  de  autoria  do  Deputado

Anselmo  José  Domingos,  e  o  Projeto  de  Lei  nº  2.462/2011,  do  Deputado  Almir

Paraca.

Em requerimento  aprovado  em  4/8/2011,  a  Comissão  de  Constituição e  Justiça

baixou a proposição em diligência  à  Secretaria  de  Estado de Educação.  Em sua

análise, essa Comissão concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do

projeto em epígrafe, com o Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe  agora  a  esta  Comissão  emitir  parecer  quanto  ao  mérito  da  proposição,

conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  sob comento  tem por  finalidade a implantação,  pelo  Poder  Executivo

Estadual,  de programa que identifique os alunos  disléxicos que estudem na rede

pública estadual e promova o seu tratamento.

De acordo com Capellini e outros, no estudo “Caracterização do desempenho em
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habilidades auditivas e fonológicas em escolares com dislexia do desenvolvimento”,

publicado na Revista Tecer em maio de 2011, a dislexia é um distúrbio de origem

neurológica  que  afeta  a  fluência  da  leitura  e  a  habilidade  de  decodificação  e

soletração que não está ligado aos índices de inteligência, ao nível de estimulação ou

às oportunidades educacionais do indivíduo afetado. Resulta, segundo os estudiosos,

“de um déficit no componente fonológico da linguagem”. É ainda mais comumente

caracterizada  como  um  transtorno  da  leitura  e  da  escrita  que  atinge  direta  e

negativamente o rendimento escolar do aluno. Esse desempenho passa a ser inferior

ao  esperado  em  relação  à  idade  cronológica  do  estudante  e  ao  seu  potencial

intelectual.

A Síndrome de  Irlen,  por  sua vez,  é  também  entendida  como um  distúrbio  de

aprendizagem,  mais  conhecido  como “dislexia  de  leitura”,  que  se  caracteriza  por

dificuldade relacionada à manutenção da atenção, compreensão e memorização e à

atividade ocular durante a leitura. As pessoas que apresentam essa síndrome têm

leitura  lenta  e  segmentada  e,  consequentemente,  déficit  de  aprendizado.  Há

dificuldade  de  processamento  cerebral  das  informações  visuais  causada  pela

sensibilidade a determinados comprimentos de ondas de luz espectral visível ao olho

humano.

A criação de programa para identificação da Síndrome de Irlen é o objeto do Projeto

de Lei nº 1.766/2011, anexado ao projeto em análise. Essa identificação já é realizada

por meio de testes em locais credenciados, mas ainda não é ofertada no âmbito do

Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  -,  que,  contudo,  oferece  atendimento  e

acompanhamento de paciente em reabilitação do transtorno de leitura.

Afora esses e outros problemas que afetam o aprendizado dos alunos, o Projeto de

Lei nº 2.463/2011, também anexado ao projeto em análise, tem por objetivo promover

a identificação de deficiências visuais e auditivas nas redes de educação e saúde. No

que se refere ao diagnóstico de déficits visuais e auditivos no Estado, a Lei nº 10.868,

de 25/8/92, dispõe sobre a aplicação dos testes de acuidade visual e auditiva nos

alunos  da  pré-escola  e  do  ensino  fundamental  das  redes  pública  e  particular  de

ensino. Nos termos da lei citada, o referido teste é um diagnóstico inicial e deve ser

aplicado nas escolas ou nos centros de saúde. Além da norma mencionada, destaca-
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se a  Lei  nº  19.481,  de  12/1/2011,  que  instituiu  o  Plano  Decenal  de  Educação e

estipula entre suas metas a universalização da aplicação dos exames de acuidade

visual nas escolas de educação infantil e ensino fundamental.

Consultadas acerca da pertinência do projeto principal, que trata da identificação e

tratamento  da  dislexia,  as  Secretarias  de  Estado  de  Educação  e  de  Saúde

ressaltaram a importância do tema para a promoção do sucesso escolar de parcela

significativa dos alunos com dificuldades de aprendizagem.

A Pasta da Saúde ressaltou o conjunto de ações já existentes, consignadas em

programas como o Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e o

Programa  Saúde  na  Escola,  cujo  maior  desafio  é  a  integração  dos  esforços  já

expendidos.  Advoga  a  Secretaria  que  a  proposição  deveria  focar  no  fluxo  de

atendimento das equipes constituídas no âmbito desses programas.

A Secretaria de Estado de Educação, na resposta à consulta feita por esta Casa,

também  relata  as  iniciativas  de  sensibilização  da  comunidade  escolar  para  o

adequado encaminhamento dos casos identificados e ressalta que a pretensão do

projeto  – a identificação e tratamento da dislexia  – está inserida na área de saúde,

que tem as competências  operacionais  e legais  para  diagnóstico e  tratamento de

doenças, disfunções e síndromes.

À acurada observação do órgão gestor da educação no Estado, ponderamos que o

projeto em epígrafe será também apreciado na Comissão de Saúde, que certamente

em  muito  contribuirá  para  o  adequado  processamento  da  matéria  no  âmbito  da

política pública de saúde do Estado.

No que se refere à política de educação, lembramos que o aprendizado dos alunos

pode também ser prejudicado por uma série de circunstâncias pessoais, familiares e

sociais,  alheias  ao sistema de ensino. Pesquisadores, organizações da sociedade

civil  e  órgãos  governamentais  buscam  constantemente  conhecer  as  causas  das

dificuldades de aprendizagem e encontrar um encaminhamento adequado para sua

superação.

A  importância  do  diagnóstico  e  do  tratamento  médico  de  distúrbios  de

aprendizagem nos sistemas de saúde não afasta a exigência de que a escola e o

sistema de ensino devem estar preparadas para receber e acompanhar crianças e
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jovens  com  dificuldades  de  aprendizagem,  congênitas  ou  adquiridas,  propiciando

meios adequados para que esses alunos possam se desenvolver. Esse é o foco da

chamada Educação Especial, modalidade de ensino que se insere em todos os níveis

e etapas de educação – infantil, fundamental, médio e superior –, estipula e executa

ações para atendimento,  no âmbito da escola, das especificidades de alunos com

deficiência,  transtornos  globais  de  desenvolvimento,  altas  habilidades  ou

superdotação; outras condições incluiriam os transtornos funcionais  específicos no

processo educacional.

Segundo o documento “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da

Educação Inclusiva”, formulado pelo Ministério da Educação em 2007, “Os estudos

mais recentes no campo da educação especial enfatizam que as definições e uso de

classificações devem ser contextualizados, não se esgotando na mera especificação

ou categorização atribuída a um quadro de deficiência, transtorno, distúrbio, síndrome

ou  aptidão.  Considera-se  que  as  pessoas  se  modificam  continuamente,

transformando o contexto no qual se inserem. Esse dinamismo exige uma atuação

pedagógica voltada para alterar a situação de exclusão, reforçando a importância dos

ambientes heterogêneos para a promoção da aprendizagem de todos os alunos.”

Assim, entendemos que do ponto de vista das políticas educacionais, a finalidade

da proposição sob comento já encontra abrigo nas políticas de educação.

Por conseguinte, tendo em vista os argumentos acima expostos, ousamos discordar

do  encaminhamento  dado  à  matéria  pela  Comissão  anterior,  que  apresentou

substitutivo  com  vistas  a  autorizar  o  Poder  Executivo  a  “implantar  e  empregar

recursos para identificação, acompanhamento e tratamento de dislexia na rede oficial

de ensino”.

Como vimos, o diagnóstico e o tratamento da dislexia devem ser realizados pelos

órgãos competentes da área de saúde, que têm os profissionais qualificados para

tanto. No que se refere ao acompanhamento de alunos disléxicos, sugerimos, por

meio do Substitutivo nº 2, apresentado ao final deste parecer, a inclusão da matéria

na vigente Lei nº 16.683, de 10/1/2007, que trata das ações de acompanhamento

social  nas  escolas  públicas,  com  o  objetivo  de  proporcionar  aos  alunos  e  suas

famílias apoios especializados para a promoção do sucesso escolar dos alunos.
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Conclusão

Em  razão  do  exposto,  somos  favoráveis  à  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

1.635/2011, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que autoriza

o Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas da

rede pública de ensino do Estado.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – O art.  2º da Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso V :

“Art. 2º – (...)

V – identificação de alunos cujo desempenho escolar abaixo do esperado justifique

o encaminhamento aos órgãos de saúde para diagnóstico de possíveis disfunções

relacionadas a distúrbios de aprendizagem ou a déficits auditivos ou visuais.”.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.799/2011

(Nova redação nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno )

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 1.799/2011 dá nova redação

ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2/10/92, que declara de preservação permanente, de

interesse comum e imune de corte, no Estado, o pequizeiro (“Caryocar brasiliense”) e

dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir seu parecer quanto ao mérito, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei em análise visa dar nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de

1992, com o objetivo de incluir, entre as exceções à imunidade de corte estabelecida

na lei, a situação em que a retirada do pequizeiro se fizer necessária à implantação

de empreendimento agrícola ambientalmente viável, mediante autorização do órgão

ambiental competente. Pretende também conferir certa discricionariedade ao órgão

público competente para definir o total de pequizeiros que deverão ser plantados para

cada árvore suprimida, determinando-se que esse número não exceda a 25 nem seja

inferior a 10. Essa decisão técnica será norteada pela análise das características de

clima, de solo, pela incidência natural do pequizeiro, em maior ou menor densidade,

na  área  a  ser  ocupada  pelo  empreendimento  e  pela  tradição  agroextrativista  da

região.

O abate do pequizeiro é admitido atualmente quando necessário à execução de

obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou de relevante interesse

social ou quando a planta estiver em área urbana ou distrito industrial legalmente

constituído, mediante prévia autorização do poder público municipal. No caso de área

urbana ou distrito industrial, a permissão para o corte está condicionada à existência

de conselho municipal de meio ambiente no Município e à observância dos demais

critérios previstos na lei. Já a utilidade pública e o interesse social são hoje definidos

legalmente pelos incisos VIII e IX do art.  3o da Lei Federal 12.651, de 2012, que

contém o novo Código Florestal Brasileiro. Aplicam-se a situações como segurança

nacional,  proteção  sanitária,  obras  essenciais  de  infraestrutura  destinadas  aos

serviços  públicos  de  transporte,  saneamento  e  energia  e,  ainda,  aos  casos  de

prevenção e combate ao fogo. Percebe-se que são situações em que o interesse

público está fortemente presente.

O  pequizeiro,  “Caryocar  brasiliense”,  árvore  típica  do  bioma  cerrado,  ocorre

predominantemente  em  Goiás,  Tocantins,  Distrito  Federal,  parte  dos  Estados  da

Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e São

Paulo.

Considerado o ouro do cerrado, tal o aproveitamento econômico que se faz dele,

inclusive para fins de produção de biodiesel, o pequi é comercializado em feiras livres



514
____________________________________________________________________________

de quase toda a região do Planalto Central e é apreciado pelo sabor, bem como pelo

valor nutritivo do fruto, que pode conter teor de vitamina A 20 vezes maior que o da

cenoura. O fruto pode ser utilizado “in natura”,  em conserva e em licores. O óleo

extraído  da  polpa  do  pequi  é  utilizado na  cozinha  tradicional  como substituto  da

banha, e o óleo extraído da amêndoa, na fabricação de cosméticos.

Na esteira da valorização do pequi, este Parlamento aprovou, por meio da Lei nº

13.695, de 2001, a criação de um programa de incentivo ao cultivo, à extração, ao

consumo, à comercialização e à transformação do pequi e demais frutos e produtos

nativos do cerrado, denominado Pró-Pequi,  com o objetivo principal de integrar as

populações que tradicionalmente exploram o cerrado no uso e manejo racional desse

bioma,  numa  perspectiva  de  sustentabilidade  ambiental.  Esse  programa  foi

regulamentado em 2002 pelo Poder Executivo, que distribuiu tarefas, obrigações e

comandos  para  quatro  Secretarias  de  Estado,  para  a  Fundação  de  Amparo  à

Pesquisa – Fapemig –, para a Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes

– e para o Instituto de Terras de Minas Gerais – Iter. A ação do governo teve como

principais objetivos: a promoção de pesquisas e sua transferência para o produtor; a

identificação de canais de comercialização; a realização de gestão junto aos agentes

financeiros  para apoiar  as  mini  e  pequenas indústrias  beneficiadoras  de  pequi;  a

identificação  de  áreas  de  incidência  de  comunidades  tradicionais  que  vivem  e

sobrevivem da coleta desse fruto; a criação de mecanismos de utilização, por essas

comunidades,  de  áreas  de  reserva  legal;  a  identificação  de  terras  públicas  e

devolutas com potencial agroextrativista e sua reserva para esse fim.

O governo do Estado incluiu ainda no Plano Plurianual de Ação Governamental –

PPAG  –  2012-2015,  dentro  do  Programa  161  –  Desenvolvimento  da  Agricultura

Familiar e do Agronegócio, a Ação 4080 – Apoio ao Extrativismo no Norte de Minas,

dirigida às  culturas  do pequizeiro e da macaúba e dos demais  frutos  do Cerrado

mineiro.

Entretanto, a larga distribuição do pequizeiro pelo Estado, concentrando-se mais ao

Norte e Noroeste, associada ao fato de a espécie não se encontrar sequer ameaçada

de extinção, torna excessivas a proteção e as salvaguardas legais dirigidas a essa

espécie. Acresce que o conhecimento adquirido ao longo dos anos sobre a fisiologia
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da  planta  e  de  formas  mais  eficientes  de  seu  cultivo  resultou  em  um  aumento

substancial do percentual de sucesso no plantio de novas mudas.

Percebendo,  porém, que as opiniões de diversos setores da sociedade sobre a

melhor forma de se adequar o texto da lei às necessidades e realidades existentes

não eram convergentes,  este Parlamento resolveu auscultar  a opinião  pública em

audiência, onde a comunidade científica, representada pela Universidade Federal de

Minas Gerais e a Pontifícia Universidade Católica, o governo estadual, representado

pela  Semad,  DER e  a  Cemig,  o  Ministério  Público  Estadual  e  a  sociedade civil,

representada pela ONG Rede Cerrado e pela Associação Mineira de Silvicultura –

AMS – expuseram seus pontos de vista e conhecimento sobre a melhor forma de

tratar o pequizeiro.  Não tendo sido possível a construção de um consenso nessa

audiência, este relator fez realizar,  no dia 6 de junho do corrente ano,  reunião de

trabalho com todas as entidades e órgãos presentes à audiência, acrescida da AMDA

e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa –, e dos

Deputados Rogério Correia, Antônio Carlos Arantes e o relator deste parecer, na qual,

após intensos debates, acertou-se pelo envio formal de propostas de alteração da lei,

que seriam, na medida do possível,  integradas na construção de uma proposição

substitutiva.

Nesse sentido, recebemos um número expressivo de sugestões, que se mostraram

adequadas  e  continham  semelhanças  de  propósito.  A  partir  dessas  sugestões,

construímos um substitutivo que,  a um só tempo,  viabiliza a proteção do pequi  e

permite,  na  esteira  do  desenvolvimento  sustentável,  a  sua  supressão,  mediante

compensação, para fins também de implantação de projetos agropecuários. Cumpre

informar que realizamos consulta a pesquisadores da Embrapa Cerrado, instituição

que está trabalhando no desenvolvimento de clones de variedades de pequizeiros

para  produção  em  larga  escala.  Nessa  oportunidade,  fomos  alertados  sobre  a

existência  de  empecilhos  legais  ao  plantio  comercial,  com  finalidade  estritamente

econômica. Por isso, fizemos uma ressalva a essa agroindústria incipiente no art. 1º

do Substitutivo nº 1.

No art. 2º da proposição, em que estão estabelecidas as exceções à imunidade de

corte da planta, foram agregadas diversas sugestões, como o estabelecimento da
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recomposição dos pequizeiros suprimidos numa proporção entre cinco a dez mudas,

haja vista que restou comprovado o exagero do quantitativo atual.  Também nesse

mesmo dispositivo, foram criadas outras formas de compensação, como o pagamento

à Conta Recursos Especiais a Aplicar Pró-Pequi de 515 Ufemgs, aproximadamente

R$1.200,00,  por  planta  suprimida  e  a  possibilidade  de  doação  de  terras  para  a

criação ou regularização  de  reservas  extrativistas  e  reservas  de  desenvolvimento

sustentável. Para a agricultura familiar, tais valores são reduzidos em 95%.

Finalmente,  observamos que,  na mesma esteira da lei  do pequi,  propusemos a

reformulação  da  lei  do  ipê-amarelo,  de  modo  a  adequá-la  ao  princípio  do

desenvolvimento sustentável. Ipê-amarelo não se encontra em extinção, é importante

frisar. A nosso ver, a atual lei  do ipê padece de problemas bem semelhantes à lei

vigente do pequi.

Para  atender  a  essas  questões,  bem  como acolher  proposição  de  emenda  do

Deputado Lafayette de Andrada, apresentada durante a discussão deste parecer, e as

emendas  propostas  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  de  plano

acatamos, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.799/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

A aprovação do substitutivo prejudica as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela

Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  a  Lei  nº  10.883,  de  2  de  outubro  de  1992,  que declara  de  preservação

permanente,  de  interesse  comum  e  imune  de  corte,  no  Estado,  o  pequizeiro

(“Caryocar  brasiliense”),  e  a  Lei  nº  13.965,  de  27  de  julho  de  2001,  que  cria  o

Programa  Mineiro  de  Incentivo  ao  Cultivo,  à  Extração,  ao  Consumo,  à

Comercialização e à Transformação do Pequi e Demais Frutos e Produtos Nativos do

Cerrado – Pró-Pequi, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os arts. 1° e 2º da Lei nº 10.883, de 2 d e outubro de 1992, passam a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 1º – Fica declarado de preservação permanente, de interesse comum e imune

de corte o pequizeiro ('Caryocar brasiliense') no Estado.

Parágrafo único – O disposto nesta lei não se aplica ao plantio de pequizeiros com

finalidade  econômica,  exceto  em  caso  de  plantio  decorrente  da  aplicação  das

exigências previstas nesta lei.

Art. 2° – A supressão do pequizeiro só será admitid a nos seguintes casos:

I – quando necessária à execução de obra, plano, atividade ou projeto de utilidade

pública ou de interesse social,  mediante autorização do órgão ambiental  estadual

competente;

II  –  em  área  urbana  ou  distrito  industrial  legalmente  constituído,  mediante

autorização do Conselho Municipal de Meio Ambiente e, na ausência deste, do órgão

ambiental estadual competente;

III – em área rural antropizada até a data de 22 de julho de 2008 ou em pousio,

quando  a  manutenção  de  espécime  no  local  dificultar  a  implantação  de  projeto

agrossilvipastoril, mediante autorização do órgão ambiental estadual competente.

§  1º  –  Como  condição  para  a  emissão  de  autorização  para  a  supressão  do

pequizeiro, os órgãos e as entidades a que se referem os incisos do “caput” deste

artigo  exigirão  formalmente  do  empreendedor  o  plantio,  por  meio  de  mudas

catalogadas e identificadas ou de semeadura direta, de cinco a dez espécimes do

“Caryocar  brasiliense”  por  árvore  a  ser  suprimida,  com  base  em  parecer  técnico

fundamentado, elaborado em consonância com as diretrizes do programa Pró-Pequi,

a  que  se  refere  a  Lei  nº  13.965,  de  27  de  julho  de  2001,  e  consideradas  as

características  de  clima e  de  solo,  a  frequência  natural  da  espécie,  em maior  ou

menor  densidade,  na  área  a  ser  ocupada  pelo  empreendimento  e  a  tradição

agroextrativista da região.

§  2° –  O  empreendedor  responsável  pela  supressão  do  pequizeiro  poderá,

alternativamente à exigência prevista no § 1º, optar:

I  – pelo recolhimento de 515 Ufemgs (quinhentas e quinze Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais), por árvore a ser suprimida, à Conta Recursos Especiais a

Aplicar Pró-Pequi, de que trata o art. 5º-A da Lei nº 13.965, de 2001, observados os

seguintes requisitos:
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a) nos casos previstos no inciso I do “caput” deste artigo, o recolhimento previsto

neste inciso poderá ser utilizado para até 100% das árvores a serem suprimidas;

b) nos casos previstos nos incisos II e III do “caput” deste artigo, o recolhimento

previsto neste inciso poderá ser utilizado para até 50% (cinquenta por cento) das

árvores a serem suprimidas;

c)  nos casos previstos no inciso III  do “caput” deste artigo, quando se tratar de

agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, o recolhimento previsto neste inciso

poderá ser utilizado para até 100% (cem por cento) das árvores a serem suprimidas,

com desconto de 95% (noventa e cinco por cento) do valor a ser recolhido, podendo o

pagamento  ser  parcelado  ou  transformado  em  contraprestação  de  serviços

ambientais,  na forma de regulamento e considerando o inciso I  do art.  41 da Lei

Federal n° 12.651, de 2012;

II  – pela criação ou regularização fundiária de reserva extrativista ou reserva de

desenvolvimento sustentável com área de, no mínimo, um hectare para cada conjunto

de  vinte  árvores  suprimidas,  contendo  o  mesmo  número  de  plantas  adultas

suprimidas no empreendimento.

§ 3° – Nos casos em que o recolhimento a que se ref ere o inciso I do § 2° não

corresponder  a  100%  (cem  por  cento)  das  árvores  suprimidas,  o  empreendedor

responsável  fica  obrigado  a  realizar  o  plantio  previsto  no  §  1°,  relativamente  ao

número de árvores que não tenha sido objeto do recolhimento.

§  4°  –  Caberá  ao  responsável  pela  supressão  do  pequ izeiro,  com  o

acompanhamento de profissional  legalmente  habilitado,  o plantio  das mudas ou a

semeadura  direta a que se refere o § 1º  e,  pelo prazo mínimo de cinco anos,  o

monitoramento do seu desenvolvimento e o plantio de novas mudas para substituir as

mudas ou a semeadura direta que não se desenvolverem, garantido o acesso da

comunidade local aos frutos produzidos pelas árvores plantadas.

§ 5º – O plantio a que se refere o § 1º será efetuado na mesma bacia hidrográfica e,

preferencialmente,  na  mesma  sub-bacia  hidrográfica  em  que  se  localiza  o

empreendimento, em sistema de enriquecimento florestal ou de recuperação de áreas

antropizadas, incluindo áreas de reserva legal e preservação permanente ou como

recuperação de áreas no interior de unidades de conservação de domínio público,
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conforme critérios definidos pelo órgão ambiental estadual competente.”.

Art. 2° – Fica acrescentado à Lei nº 13.965, de 200 1, o seguinte art. 5°-A:

“Art.  5°-A  –  Fica  criada  a  Conta  Recursos  Especiais  a  Aplicar  Pró-Pequi,

administrada pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –

Seapa – e destinada à arrecadação dos recursos previstos no § 2º do art. 2º da Lei nº

10.883,  de  2  de  outubro  de  1992,  que  serão  integralmente  utilizados  nas  ações

previstas no art. 2º desta lei, conforme dispuser o regulamento.”.

Art. 3° – Os arts. 1° e 2° da Lei n° 9.743, de 15 d e dezembro de 1988, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – Fica declarado de preservação permanente , de interesse comum e imune

de corte o ipê-amarelo no Estado.

Parágrafo único – As espécies protegidas nos termos deste artigo são as essências

nativas  popularmente  conhecidas  como  ipê-amarelo  e  pau-d'arco-amarelo,

pertencentes aos gêneros "Tabebuia" e "Tecoma".

Art. 2° – A supressão do ipê-amarelo só será admiti da nos seguintes casos:

I – quando necessária à execução de obra, plano, atividade ou projeto de utilidade

pública ou de interesse social,  mediante autorização do órgão ambiental  estadual

competente;

II  –  em  área  urbana  ou  distrito  industrial  legalmente  constituído,  mediante

autorização do Conselho  Municipal  de  Meio  Ambiente  ou,  na  ausência  deste,  do

órgão ambiental estadual competente;

III  –  em  área  rural,  quando  a  manutenção  de  espécime  no  local  dificultar  a

implantação  de  projeto  agrossilvipastoril,  mediante  autorização  do  Conselho

Municipal  de  Meio  Ambiente  ou,  na ausência  deste,  do  órgão ambiental  estadual

competente.

§ 1º – Como condição para a emissão de autorização para a supressão do ipê-

amarelo, os órgãos e as entidades a que se referem os incisos do “caput” deste artigo

exigirão formalmente do empreendedor o plantio de uma a cinco mudas catalogadas

e identificadas  do ipê-amarelo  por  árvore  a  ser  suprimida,  com base em parecer

técnico  fundamentado,  consideradas  as  características  de  clima  e  de  solo  e  a

frequência natural da espécie, em maior ou menor densidade, na área a ser ocupada
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pelo empreendimento.

§ 2° – O empreendedor responsável  pela supressão do  ipê-amarelo prevista no

inciso I do “caput” deste artigo poderá optar, alternativamente à exigência prevista no

§ 1°, pelo recolhimento de 515 Ufemgs (quinhentas e  quinze Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais), por árvore a ser suprimida, à Conta Recursos Especiais a

Aplicar de que trata o art. 50 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002.

§  3° –  Caberá  ao  responsável  pela  supressão  do  ipê- amarelo,  com  o

acompanhamento de profissional legalmente habilitado, o plantio das mudas a que se

refere  o  §  1º  e,  pelo  prazo  mínimo  de  cinco  anos,  o  monitoramento  do  seu

desenvolvimento  e  o plantio  de  novas mudas para  substituir  aquelas  que não se

desenvolverem.

§ 4º – O plantio a que se refere o § 1º será efetuado na mesma bacia hidrográfica e,

preferencialmente,  na  mesma  sub-bacia  hidrográfica  em  que  se  localiza  o

empreendimento, em sistema de enriquecimento florestal ou de recuperação de áreas

antropizadas, incluindo áreas de reserva legal e preservação permanente ou como

recuperação de áreas no interior de unidades de conservação de domínio público,

conforme critérios definidos pelo órgão ambiental estadual competente.

§  5º  –  Em  área  de  ocorrência  de  mata  atlântica,  a  supressão  do  ipê-amarelo

observará o disposto na Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.”.

Art. 4° – Fica revogado o art. 3° da Lei n° 10.883,  de 1992.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Célio Moreira, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Doutor Viana.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.799/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O Projeto de Lei nº 1.799/2011, de autoria do Deputado Zé Maia, “dá nova redação

ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992, que declara de preservação

permanente, de interesse comum e imune de corte, no Estado de Minas Gerais, o

pequizeiro (‘Caryocar brasiliense’) e dá outras providências”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  em  20/5/2011,  a  proposição  foi  examinada



521
____________________________________________________________________________

preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  com  as  Emendas  nº  1  e  2,  que

apresentou.

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

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

nº 1, que apresentou.

Vem  agora  o  projeto  a  esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos

regimentais.

Fundamentação

Ao propor nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2/10/92, a proposição em

análise objetiva incluir, entre as exceções à imunidade de corte estabelecida na lei, a

situação  em  que  a  retirada  do  pequizeiro  se  fizer  necessária  à  implantação  de

empreendimento  agrícola  ambientalmente  viável,  mediante  autorização  do  órgão

ambiental  competente.  Pretende,  outrossim, conferir  ao  órgão público responsável

pela autorização discricionariedade para definir o total de pequizeiros que deverão ser

plantados para cada árvore suprimida.

De acordo com a  redação  proposta  para  o  substitutivo,  como condição  para  a

emissão  de  autorização  para  a  supressão  do  pequizeiro  será  exigido  do

empreendedor o plantio de mudas catalogadas e identificadas ou a semeadura direta

de 5 a 10 espécimes de “Caryocar brasiliense” por árvore a ser suprimida, com base

em parecer técnico elaborado em consonância com as diretrizes do programa Pró-

Pequi,  a  que  se  refere  a  Lei  nº  13.965,  de  27/7/2001.  O  parecer  deverá  ser

fundamentado,  consideradas  as  características  de  clima  e  de  solo,  a  frequência

natural  da  espécie,  em  maior  ou  menor  densidade,  na área  a  ser  ocupada pelo

empreendimento e a tradição agroextrativista da região.

O substitutivo prevê também, como alternativa à exigência do plantio supracitado,

que o empreendedor  responsável  pela  supressão  do  pequizeiro  possa optar  pelo

recolhimento  de  515 Ufemgs  (Unidades Fiscais  do  Estado de Minas  Gerais),  por

árvore a ser suprimida, à conta dos Recursos Especiais a Aplicar Pró-Pequi, de que

trata o art. 5º-A da Lei nº 13.965, de 2001, observados os seguintes requisitos:

a) quando se tratar de supressão para a execução de obra, plano, atividade ou
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projeto de utilidade pública ou de interesse social, o recolhimento previsto poderá ser

utilizado para até 100% das árvores a serem suprimidas;

b) em área urbana ou distrito industrial legalmente constituído, bem como em área

rural, quando a manutenção de espécime no local dificultar a implantação de projeto

agrossilvipastoril,  o  recolhimento poderá ser utilizado para até 50% das árvores a

serem suprimidas;

c)  quando  se  tratar  de  agricultor  familiar  ou  empreendedor  familiar  rural,  o

recolhimento  previsto  poderá  ser  utilizado  para  até  100%  das  árvores  a  serem

suprimidas, com desconto de 95% do valor a ser recolhido, podendo o pagamento ser

parcelado ou transformado em contraprestação de serviços ambientais, na forma de

regulamento e considerando o inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 12.651, de 2012.

As Comissões que nos antecederam analisaram com profundidade a matéria nos

seus aspectos legal e de mérito, como se observa da leitura dos pareceres por elas

exarados, os quais concluem pela aprovação da proposição.

Visando a uma maior discussão e ao aprimoramento da proposição, houve, durante

a  tramitação  na  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,

audiência pública e reuniões com diversos órgãos do poder público e entidades da

sociedade  civil  afetos  à  questão.  As  contribuições  apresentadas  nessas  reuniões

foram incorporadas ao Substitutivo nº 1, na busca de se conciliarem os interesses

envolvidos  e  o  desenvolvimento  sustentável,  considerado  nos  seus  aspectos

ambiental, social e econômico.

No que diz respeito à competência desta Comissão para analisar a repercussão

financeira  das  proposições,  não  encontramos  óbice  à  aprovação  do  projeto  em

estudo, pois não se criam despesas para o poder público estadual.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar as Emendas nºs 3 a 5 ao Substitutivo

nº 1, com o objetivo de dar ao texto do projeto tratamento harmônico com a legislação

florestal em vigor e valores mais razoáveis. A reposição florestal é estabelecida pelo

Código Florestal Brasileiro, bem como pela pela Lei nº 14.309, de 19/6/2002, e seus

regulamentos. Por se tratar de espécies protegidas, estamos nos baseando no valor

estabelecido na referida legislação para a reposição florestal e conferindo um peso

maior, correspondente a 100 vezes ao valor estabelecido para as demais espécies.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.799/2011, no

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

Desenvolvimento Sustentável, e com as Emendas nºs 3 a 5, a seguir redigidas.

A aprovação do substitutivo prejudica as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela

Comissão de Constituição e Justiça, por estarem nele contempladas.

EMENDA Nº 3

Substitua-se no inciso I do § 2º do art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992,

a que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1 a expressão “515 Ufemgs (quinhentas e

quinze Unidades Fiscais  do Estado de Minas Gerais)”  pela expressão “100 (cem)

vezes o valor relativo à reposição florestal estabelecido na Lei nº 14.309, de 19 de

junho de 2002, e seus regulamentos”.

EMENDA Nº 4

Substitua-se no § 2º do art. 2º da Lei nº 9.743, de 15 de dezembro de 1988, a que

se refere o art. 3º do Substitutivo nº 1 a expressão “515 Ufemgs (quinhentas e quinze

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)” pela expressão “100 (cem) vezes o

valor relativo à reposição florestal estabelecido na Lei nº 14.309, de 19 de junho de

2002, e seus regulamentos”.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao inciso III do art. 2º da Lei nº 9.743, de 15 de dezembro de 1988, a que se

refere o art. 3º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 3º - (…)

'Art. 2º - (...)

III - em área rural antropizada até a data de 22 de julho de 2008 ou em pousio,

quando  a  manutenção  de  espécime  no  local  dificultar  a  implantação  de  projeto

agrossilvipastoril, mediante autorização do órgão ambiental estadual competente.'.”.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Ulysses Gomes, Presidente - Romel Anízio, relator - Gustavo Perrella - Zé Maia.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.318/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.318/2011  “obriga

estabelecimentos de serviço de saúde e estabelecimentos de serviço de interesse da

saúde do Estado a manterem material de divulgação sobre os benefícios da rede de

atenção em saúde da gestante, afixado em local de fácil acesso ao público”.

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 93/2011, publicada no “Diário

do  Legislativo”  de  19/8/2011,  foi  o  projeto  de  lei  distribuído  às  Comissões  de

Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição em epígrafe determina que os estabelecimentos de serviço de saúde

e  os  estabelecimentos  de  interesse da  saúde do Estado,  públicos,  credenciados,

conveniados  e  privados,  divulguem  material  e  afixem  em  local  de  fácil  acesso

cartazes com informações e orientações acerca do Projeto Mães de Minas.

O  projeto  especifica  o  que  se  entende  por  “estabelecimento  de  saúde”  e  por

“estabelecimento  de  serviço  de  interesse  da  saúde”.  Os  primeiros  são  aqueles

destinados  a  promover  a  saúde  do  indivíduo,  protegê-lo  de  doenças  e  agravos,

prevenir e limitar os danos a ele causados e reabilitá-lo quando sua capacidade física,

psíquica ou social for afetada. Já os de interesse da saúde são aqueles que exercem

atividade que,  direta  ou  indiretamente,  possa,  potencialmente,  provocar  danos  ou

agravos à saúde da população.

Nos  referidos  termos,  deverão  atender  aos  dispositivos  previstos  no  projeto  os

hospitais, as unidades públicas de saúde, os consultórios e clínicas de profissionais

de saúde, drogarias, farmácias, laboratórios e clínicas de diagnósticos por imagem. O

projeto determina, ainda, que a Secretaria de Estado de Saúde – SES – irá prever em

resolução  os  demais  estabelecimentos  que  se  enquadrem  na  definição  de

estabelecimentos de saúde ou de interesse da saúde.
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Nesse  aspecto,  o  projeto  merece  reparo,  para  deixar  mais  evidente  que  os

estabelecimentos previstos na lei têm caráter exemplificativo e não enumerativo, uma

vez que, nos termos do parágrafo único do art. 2º do projeto, a Secretaria de Estado

de Educação poderá,  por  meio de resolução,  prever  outros  estabelecimentos que

deverão atender aos dispositivos do projeto. Para sanar tal impropriedade de técnica

legislativa, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer.

O projeto prevê, ainda, que a fiscalização das medidas nele previstas ficará a cargo

das autoridades competentes, nos termos da Lei nº 13.317, de 24/9/99, que contém o

Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. Do mesmo modo, o descumprimento

das medidas citadas sujeitará os estabelecimentos às penalidades previstas no inciso

XXVI, do art. 99 do Código de Saúde.

O Projeto Mães de Minas foi instituído por meio do Decreto nº 45.685, de 10/8/2011,

com o objetivo de reduzir a mortalidade infantil e materna por meio da atenção ao

pré-natal, ao parto, ao puerpério, ao recém-nascido e à criança de até um ano de

idade.  O  referido  decreto  estabelece  a  forma  de  cadastramento  das  gestantes,

disciplina a forma como se dará o seu acompanhamento durante a gravidez e o parto,

bem como outras medidas para a consecução dos seus objetivos.

Vê-se, pois, que o projeto pretende conferir maior publicidade a um programa que

irá beneficiar as gestantes e recém-nascidos do Estado, atendendo, dessa forma, ao

princípio  da  publicidade  dos  atos  públicos.  Registre-se  ainda  que  está  em

consonância com o disposto no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que

“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros  agravos e ao

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,  proteção e

recuperação”.

Além disso,  o art.  187 da Constituição Estadual  estabelece que as ações e  os

serviços  de  saúde  são  de  relevância  pública  e  que  cabe  ao  poder  público  sua

regulamentação,  fiscalização  e  controle,  na  forma  da  lei.  Por  esse  prisma,  não

vislumbramos óbice de natureza jurídica à aprovação do projeto.

No que tange à competência para disciplinar a matéria,  o art.  24, inciso XII,  da

Constituição Federal prevê a competência concorrente do Estado para dispor sobre
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proteção à saúde. Não se encontra, no projeto, nenhum vício de iniciativa, portanto.

Ao contrário, por tratar-se de obrigação a ser cumprida também por estabelecimentos

públicos, a iniciativa do Chefe do Executivo afasta qualquer  alegação de vício de

iniciativa, uma vez que, nos termos do art. 90 da Constituição do Estado, compete

privativamente ao Governador do Estado exercer a direção do Poder Executivo.

Todavia, faz-se necessário observar que, na forma apresentada, o projeto obriga a

divulgação  das  informações  referentes  ao  “Programa  Mães  de  Minas”  pelos

estabelecimentos  da  iniciativa  privada,  medida  que  vai  de  encontro  ao  princípio

constitucional da livre iniciativa, consagrado no art. 170 da Constituição da República,

constituindo uma ingerência do poder público nessa seara. Afinal, o Estado estaria

impondo ao particular  a obrigação de produzir  materiais de divulgação do referido

programa, com todos os custos decorrentes da aplicação da medida,  sem indicar

nenhum tipo de compensação financeira. Por isso, entendemos que não é cabível a

imposição de tal obrigação com ônus para a iniciativa privada, salvo se o material a

ser divulgado for fornecido pelo Estado.

Para maiores esclarecimentos, o relator solicitou que o projeto fosse baixado em

diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, a fim de que

a referida Pasta se manifestasse sobre a existência de dotação orçamentária para a

execução das despesas decorrentes da implementação do conteúdo do projeto de lei

em exame.

Em  resposta  à  diligência,  foi  encaminhada  a  esta  Comissão  nota  técnica  da

Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, manifestando-se de

forma favorável à aprovação do projeto, “tendo em vista que a execução da referida

lei não ocasionará em custos adicionais para os estabelecimentos de saúde, e as

despesas decorrentes correrão a conta de dotação orçamentária da Secretaria de

Estado de Saúde”.

Em  face  da  manifestação  do  Governo  do  Estado,  resta  demonstrado  que  as

despesas  decorrentes  da  implementação  das  medidas  previstas  no  projeto  serão

arcadas pela Secretaria de Estado de Saúde.

Já  no  que se  refere  à  obrigação  de que estabelecimentos da  iniciativa  privada

afixem  em  local  de  fácil  acesso  ao  público  cartazes  contendo  informações  e
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orientações sobre o Projeto Mães de Minas, não vislumbramos óbice jurídico. Nos

termos do art. 2º da Lei Federal nº 8.080, de 19/9/90, que dispõe sobre as condições

para  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o  funcionamento  dos

serviços correspondentes e dá outras providências, o dever do Estado de garantir o

direito universal à saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da

sociedade.  Nesse  sentido,  vale  lembrar  que  já  vigoram  no  Estado  outras  leis

determinando  que  estabelecimentos  privados  disponibilizem  cartazes  ou  leis

referentes a serviços de interesse público. Como exemplo, podemos citar a Lei nº

14.788,  de  23/9/2003,  que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  estabelecimento

comercial  manter  exemplar  do  Código  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor

disponível para consulta. Também a Lei nº 16.941, de 16/8/2007, torna obrigatória a

afixação de cartazes nas boates e casas noturnas alertando sobre os riscos do uso

de drogas.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.318/2011, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Substitua-se no “caput” do inciso I e no “caput” do inciso II do art. 2º o termo “como”

pela expressão “entre os quais se incluem” .

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Glaycon

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.920/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento

- Findes”.

Publicada no “Diário do Legislativo”  de 8/3/2012,  foi  a  proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende modificar a Lei nº 15.981, de 16/1/2006, que

cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes.

Segundo  a  mensagem  enviada  pelo  Governador,  a  alteração proposta  tem  por

objetivo permitir ao Poder Executivo outorgar garantia real ou fidejussória, bem como

seguro  de  garantias  contratuais,  a  beneficiários  de  financiamentos  concedidos  e

incorporados pelo Findes em projetos de relevante interesse para o Estado.

A  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -  e  a  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico - Sede -, órgãos participantes do Fundo e responsáveis

pela  aprovação  e  outorga  das  garantias,  também  se  manifestaram  mediante

exposição de motivos anexa à  mensagem do Governador.  Segundo as Pastas,  o

projeto “visa autorizar o Poder Executivo a outorgar garantia real ou fidejussória em

projeto de relevante interesse do Estado. Esta garantia poderá ser caução, penhor de

ativos, fiança bancária e outros, precedida de autorização do Secretário de Fazenda.

Pode  ocorrer,  em  casos  excepcionais,  a  instituição,  pelo  Estado,  a  favor  do

beneficiário, de um seguro de garantias contratuais. O grupo coordenador do Fundo

poderá ainda assegurar o direito de compensação com beneficiário entre os créditos

a  que  fizer  jus  e  seus  débitos  para  com  o  Estado,  podendo  ser  estendida  a

compensação,  inclusive  aos  débitos  de  empresa  coligada,  controlada  ou

controladora.  Esses  casos  devem  ser  reconhecidos  por  unanimidade  pelo  Grupo

Coordenador  do  Fundo  e  aprovação  do  Secretário  de  Estado  de  Fazenda.  As

garantias descritas e, se for o caso, o seguro e a compensação aplicam-se também

ao Fundo de Incentivo à Industrialização (Find) e ao Fundo de Desenvolvimento de

Indústrias Estratégicas (Fundiest) previstos no art. 3º da lei objeto desta alteração”.

A matéria objeto da proposição em estudo se insere no domínio de competência

legislativa estadual,  consoante o previsto no inciso I do art. 24 da Constituição da

República,  que  estabelece  competência  concorrente  para  legislar  sobre  direito

financeiro.

Relativamente à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há, no caso,
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que impeça a tramitação do projeto nesta Casa Legislativa.

A proposição em análise acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 15.981, de 2006, dispondo

que, em projeto considerado de relevante interesse para o Estado, o Poder Executivo,

por intermédio do órgão gestor do Fundo, poderá outorgar garantia de natureza real

ou fidejussória que assegure aos beneficiários a liberação das parcelas objeto do

contrato de financiamento.

Vale observar que, de acordo com o art. 4º da Lei nº 15.981, de 2006, o Findes, de

duração  indeterminada,  exercerá  a  função  de  financiamento  ou  de  garantia,  nos

termos dos incisos III e IV do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Além da função de financiamento, destinada à concessão de financiamentos e à

execução de outras formas de inversão, cujos eventuais retornos serão incorporados

ao patrimônio do fundo, estabelecendo-se, assim, sua natureza rotativa, o Findes tem

a  função  de  garantia,  destinada  a  proporcionar  garantias  à  realização  de

determinadas operações ou projetos de interesse do Estado.

É  importante  lembrar  que  a  Lei  nº  12.228,  de  4/7/96,  que  criou  o  Fundo  de

Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas – Fundiest – e foi revogada pela própria

lei  do  Findes,  previa  medidas  de  igual  teor,  mais  precisamente  no  seu  art.  8º,

justamente com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento da indústria mineira.

Dessa  forma,  como  destacou  o  Governador,  as  novas  regras  constantes  da

proposição  possuem  grande  relevância  socioeconômica,  tendo  em  vista  que

fortalecem a  atuação do Estado no fomento  da  atividade econômica mineira,  em

cumprimento do art. 231 da Constituição do Estado.

Cumpre  lembrar  que  esta  Comissão  aprecia  preliminarmente  a  proposição

exclusivamente sob o aspecto jurídico-constitucional, cabendo, a seguir, à comissão

de mérito a avaliação da conveniência e da oportunidade da matéria.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1 para deixar claro que, com a aprovação do

Secretário de Estado de Fazenda e o reconhecimento pelo Grupo Coordenador do

Fundo, em hipóteses excepcionais, referidas no § 3º do art. 6-A, a ser acrescentado

na lei do Findes, ficará assegurado ao beneficiário o direito de compensação entre o

crédito a que fizer jus no âmbito do Findes com seus débitos com o Estado, ou seja, a

compensação referida não é de qualquer crédito do beneficiário.
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Conclusão

Com  fundamento  nos  argumentos  expendidos,  concluímos  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.920/2012 com a Emenda nº 1,

a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao § 3º do art. 6º-A, a que se refere o art. 1º do projeto, a seguinte redação:

“Art. 6ºA - (...)

§ 3º – Em casos excepcionais,  assim reconhecidos pela unanimidade do Grupo

Coordenador do Fundo, e com a aprovação do Secretário de Estado de Fazenda,

ficará assegurado ao beneficiário o direito de compensação do crédito a que fizer jus

no âmbito do Findes com seus débitos com o Estado.”.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Glaycon Franco,  relator – Luiz Henrique – André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.920/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento

- Findes”.

Publicada no “Diário do Legislativo”  de 8/3/2012,  foi  a  proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente o projeto foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou.

A proposição vem agora a esta Comissão para análise de mérito, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em escopo pretende modificar a Lei nº 15.981, de 16/1/2006, que

cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes.

Segundo  a  mensagem  enviada  pelo  Governador,  a  alteração proposta  tem  por
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objetivo permitir ao Poder Executivo outorgar garantia real ou fidejussória, bem como

seguro  de  garantias  contratuais  a  beneficiários  de  financiamentos  concedidos  e

incorporados  pelo  Findes  em  projetos  de  relevante  interesse  para  o  Estado.  Na

mesma mensagem, o Governador explicita que a diretriz que justifica a alteração da

referida  lei  diz  respeito  ao  fortalecimento  da  atuação  estatal  no  fomento  ao

desenvolvimento  econômico,  no  escopo  do  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento

Integrado - PMDI. Entre os objetivos do PMDI elencados na Constituição mineira,

estão o incremento das atividades produtivas do Estado, a expansão social do seu

mercado consumidor e o desenvolvimento tecnológico do Estado.

De acordo com a proposição, a Secretaria  de Estado de Fazenda -  SEF -,  que

integra o grupo coordenador do Fundo, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico - Sede -, que, além de integrar o mesmo grupo coordenador, é também o

gestor do Fundo, serão responsáveis,  em conjunto, pela aprovação e outorga das

garantias. Tais garantias consistirão em caução, penhor de ativos, títulos e valores

mobiliários, ações do próprio Estado ou de terceiros e fiança bancária, entre outros

ativos. Além da outorga de garantias, em casos excepcionais prevê-se a autorização

à Sede para instituir, em favor do beneficiário (tomador do financiamento) e mediante

decisão  unânime  do  grupo  coordenador  do  Fundo,  de  seguro  de  garantia  de

obrigações contratuais.  Em sua manifestação, anexa à mensagem do Governador,

essas  secretarias  sustentam  que  as  modificações  propostas  visam  a  fortalecer  a

atuação  do  Estado  no  fomento  da  atividade  produtiva  em  território  mineiro,

promovendo a agregação aos instrumentos operacionais do Fundo de mecanismos

que  potencializem  a  atração  de  novos  investimentos  produtivos  e  consolidem  os

investimentos empresariais já realizados no âmbito do Estado.

Além disso, a proposição determina,  também em caráter  de excepcionalidade e

unanimidade e com a aprovação da SEF, que o grupo coordenador do Fundo poderá

assegurar ao beneficiário (tomador do financiamento) o direito de compensação entre

os créditos a que fizer jus, no âmbito das operações do Findes, e seus débitos para

com o Estado. Essa compensação poderá ser estendida aos débitos de empresa

coligada, controlada, controladora ou pertencente ao mesmo grupo econômico.

De acordo com as alterações propostas, esses três mecanismos - garantia, seguro
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e compensação - aplicam-se também ao Fundo de Incentivo à Industrialização - Find

- e ao Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas - Fundiest.

No que  tange  à  análise  econômica  da  proposição,  o  Findes  é  um  instrumento

estatal  cujo  objetivo  é  suportar  financeiramente  programas  de  financiamento

destinados  ao desenvolvimento  e  à  expansão  do  parque  industrial  mineiro  e  das

atividades produtivas e de serviços nele integradas. Esse objetivo encontra respaldo

em um modelo econômico no qual o Estado desempenha papel de agente indutor do

desenvolvimento,  num  claro  reconhecimento  da  importância  de  sua  atuação  no

planejamento macroeconômico.

Reconhecendo a necessidade de oferta eficiente  de mecanismos financeiros  de

financiamento aos agentes econômicos privados, no sentido de atrair para o território

mineiro  novos  empreendimentos  produtivos  bem  como  manter  e  expandir  os  já

existentes, o Findes exerce tanto a função de financiamento como a de garantia. A

primeira função destina-se à concessão de financiamentos e à execução de outras

formas  de  inversão,  com  natureza  rotativa,  ou  seja,  os  seus  retornos  são

incorporados ao patrimônio do Fundo. Já a segunda visa proporcionar instrumentos

de  garantia  à  realização  de  determinadas  operações  ou  projetos  produtivos  que

repercutam positivamente em termos macroeconômicos.

Os programas que integram o Findes se destinam a: 1) realizar investimentos fixos

ou mistos, entendido o último tipo como financiamento também do capital de giro

associado  àqueles  investimentos  -  Findes  Pró-Invest;  2)  apoiar  a  maturação  e  a

consolidação  de  empreendimentos  de  implantação,  expansão,  modernização,

relocalização  ou  reativação  de  estabelecimentos  no  Estado,  por  meio  de

financiamento do capital de giro - Findes Pró-Giro; 3) promover o desenvolvimento

mercadológico  de  produto  semelhante  ao  produzido  em  unidade  industrial  a  ser

implantada no Estado de Minas Gerais,  destinando-se exclusivamente  a  financiar

capital  de  giro  -  Findes  Pró-Estruturação;  e  4)  assegurar  condições  financeiras

adequadas  à  execução  de  projetos  de  longa  maturação  integrados  a

empreendimentos agroindustriais instalados ou em fase de instalação no Estado -

Findes Integração.

No que se refere à introdução dos mecanismos de garantia, seguro e compensação
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entre créditos e débitos, julgamos essencial evidenciar que a Lei nº 12.228, de 4/7/96,

que criou o Fundiest, revogada pela própria lei do Findes, dispunha, em seu art. 8º,

sobre mecanismos semelhantes.

A respeito  da  conveniência  de  se reintroduzirem tais  mecanismos  operacionais,

agora no âmbito do Findes, trata-se, no entender de posicionamento explicitado pela

SEF,  de  oferecer  instrumentos  de  cobertura  de  riscos  aos  potenciais

empreendimentos produtivos a serem instalados no Estado. Tal posicionamento se

baseia no fato de que, em geral, os contratos de financiamento do Findes contêm

cláusulas que correlacionam positivamente os valores dos créditos a serem liberados

ao beneficiário do montante da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas a

Circulação  de  Mercadorias  e  Sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual  e  Intermunicipal  e de Comunicação -  ICMS -,  apurado pelo  Tesouro

estadual.  Assim,  cenários  de estagnação ou queda de receita do ICMS poderiam

impactar  negativamente  os  valores  liberados  nos  contratos  de  financiamento  no

âmbito do Findes, com repercussões igualmente negativas em termos da implantação

de novos empreendimentos produtivos e da consolidação daqueles já existentes e em

fase de maturação.

Dessa forma, uma vez que o planejamento de cenários macroeconômicos, inclusive

quanto aos níveis futuros de arrecadação tributária, leva em conta o componente da

incerteza,  e  tendo  em  vista  que outros  Estados  da  Federação  adotam,  em  seus

instrumentos oficiais de fomento ao financiamento produtivo, ferramentas de garantia,

seguro e compensação, o Estado considera conveniente e oportuno lançar mão de

tais mecanismos como fatores de competitividade para a atração e consolidação de

negócios produtivos em seu território.

No que tange à repercussão financeira e orçamentária da proposição, enfatizamos

que  o  Findes  é  uma  unidade  orçamentária  no  atual  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  contida  no  Programa  040  “Investimento

Competitivo para o Fortalecimento e Diversificação da Economia Mineira”, no domínio

da Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável. No escopo do Findes, existem

quatro ações previstas no PPAG, referentes a cada uma das modalidades do Fundo

já descritas neste parecer (com seus respectivos objetivos), quais sejam, Findes Pró-
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Invest, Pró-Giro, Pró-Estruturação e Findes Integração. Assim, entendemos que as

alterações propostas na proposição em tela não produzem repercussões financeiras

e orçamentárias ao Tesouro estadual.

A título de informação acerca do monitoramento da execução orçamentária dessas

ações, as despesas realizadas, em comparação com as dotações de créditos iniciais,

estão descritas na tabela a seguir.

*  -  A tabela  contendo as  despesas  realizadas  acima  referidas  foi  publicada  no

“Diário do Legislativo”, de 11.7.2012.

Fonte: Armazém de Informações Siafi - consulta em 04/7/2012.

De  um  montante  agregado  de  créditos  iniciais  no  valor  aproximado  de  R$407

milhões,  foram  executadas,  até  o  presente  momento,  R$47,3  milhões,  o  que

representa um percentual de execução de 11,6%.

Diante do conjunto de argumentos explicitados, a partir dos quais se pode inferir

que as alterações propostas atuarão como componentes multiplicadores da atração

de novos empreendimentos,  com impactos positivos sobre a taxa de investimento

produtivo no Estado, entendemos ser conveniente e oportuna a aprovação da matéria

em análise, na forma do texto original apresentado, acrescido da Emenda nº 1, da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  visou  à  aplicação  da  melhor  técnica

legislativa a dispositivo do texto original.

Conclusão

Com  fundamento  nos  argumentos  apresentados,  opinamos  pela  aprovação  do

Projeto de Lei nº 2.920/2012, no 1º turno,  com a Emenda nº 1, apresentada pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Romel Anízio - Doutor Viana - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.004/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 3.004/2012, visa

alterar o inciso I do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 20.010, de 5/1/2012, que

dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
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Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  22/3/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública para parecer, nos

termos do art. 188 do Regimento Interno.

A requerimento aprovado em 15/5/2012, o projeto foi  baixado em diligência aos

Comandos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros

Militar para que se manifestassem sobre a matéria.

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

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

mencionado Regimento.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.004/2012  visa  incluir  a  menção  aos  dependentes  dos

integrantes do Corpo de Bombeiros Militar, de modo expresso, entre o público cujo

acesso é prioritário às vagas do Colégio Tiradentes da Polícia Militar - CTPM. Para

tanto, o referido projeto propõe a alteração do inciso I do art. 6º da Lei nº 20.010, de

5/1/2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar.

A Lei nº 20.010, de 2012, revogou expressamente a Lei nº 6.260, de 13/12/1973,

que, em seu art. 5º, assim dispunha:

“Art. 5º - O ensino de 1º e 2º graus, ministrados nos diversos Colégios Tiradentes

da  Polícia  Militar,  visa  a  assegurar  assistência  educacional  permanente  aos

servidores da corporação, bem assim aos seus dependentes e aos dependentes dos

civis, segundo o que estabelecem os dispositivos regulamentares.”

O texto da Lei nº 6.260, de 1973, era condizente com a estrutura administrativa da

época, na qual o Corpo de Bombeiros Militar integrava a estrutura orgânica da Polícia

Militar.

A perspectiva  segundo a  qual  o  Corpo  de  Bombeiros  Militar  deveria  integrar  a

estrutura  orgânica  da  Polícia  Militar  perdurou durante  muitas  décadas  e  constou,

inclusive, na redação original do art. 136 da Constituição do Estado:

“Art. 136 - A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de

todos,  é  exercida  para  a  preservação  da  ordem  pública  e  da  incolumidade  das

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - Polícia Civil;
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II - Polícia Militar.”

Com a promulgação da Emenda nº 39, de 2/6/1999, à Constituição do Estado de

Minas Gerais, esse modelo foi alterado. Dentre as inovações trazidas pela Emenda nº

39, de 1999,  destaca-se a separação do Corpo de Bombeiros Militar  da estrutura

orgânica da Polícia Militar. Desse modo, a redação do art. 136 da Constituição do

Estado passou a vigorar nos seguintes termos:

“Art. 136 - A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de

todos,  é  exercida  para  a  preservação  da  ordem  pública  e  da  incolumidade  das

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - Polícia Civil;

II - Polícia Militar;

III - Corpo de Bombeiros Militar.”

Desde então a legislação mineira passou a destacar a autonomia entre ambas as

corporações,  fato  que  pode ser  observado em diversos  diplomas,  entre  os  quais

podemos  citar:  a  Lei  Complementar  nº  54,  de  13/12/1999,  que  dispõe  sobre  a

organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - e dá

outras providências, e as diversas leis que promoveram alterações na Lei nº 5.301, de

16/10/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, e dá

outras providências.

Embora a redação literal do art. 5º da Lei 6.260, de 1973, pudesse fazer supor que

os Colégios Tiradentes prestariam assistência educacional apenas à Polícia Militar, na

realidade,  mesmo  com  a  autonomia  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  ambas  as

corporações continuaram atendidas na destinação das vagas. Isso porque foi levado

em conta, na interpretação da norma, o fato de que em 1973, quando da sanção da

Lei nº 6.260, o Corpo de Bombeiros Militar integrava a Polícia Militar.

Com a recente edição da Lei nº 20.010, de 2012, a redação do inciso primeiro do

parágrafo  único  de  seu  art.  6º,  ao  reafirmar  a  sistemática  da  legislação  original,

acabou desequiparando os integrantes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e

os  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  no  que  diz  respeito  à  ordem  de  prioridade

tradicionalmente  observada  na  destinação  das  vagas  dos  CTPM  aos  seus

dependentes. Portanto, é oportuna a medida contida no projeto de lei em análise.
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Do ponto de vista de sua constitucionalidade, vale registrar  que o projeto de lei

apenas dispõe sobre o critério de distribuição das vagas do Colégio Tiradentes da

Polícia  Militar,  não  determina  ampliação  do  quantitativo  de  vagas  e,  assim,  não

implica  aumento  de  despesa prevista.  Do  mesmo modo,  o  cunho assistencial  da

oferta  de  vagas  aos  dependentes  dos  militares  não  se  confunde  com  matéria

previdenciária ou com as normas estatutárias desses servidores. Portanto, não há

qualquer óbice quanto ao exercício da iniciativa por parlamentar.

A requerimento do relator,  o projeto foi  baixado em diligência aos Comandos da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar, mas não

se obteve resposta desses órgãos a respeito da matéria.

Por  fim,  para  aperfeiçoar  o  texto  apresentado,  no  qual  constam  remissões

incompletas,  entendemos ser  pertinente a  apresentação do Substitutivo  nº  1,  nos

termos que constam da conclusão.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.004/2012, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o inciso I do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 20.010, de 5 de janeiro de

2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso I do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 20.010, de 5 de janeiro de

2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º - (…)

Parágrafo único - (...)

I - dependentes de militares da PMMG e do CBMMG;”.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

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

Henrique - André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.213/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, a proposição em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Unaí.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/6/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

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

Regimento.

Na reunião de 19/6/2012, o relator solicitou que a proposição fosse baixada em

diligência ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -, proprietário do bem,

para que esse informasse se o imóvel a que se refere a ata da reunião do Conselho

de Administração ocorrida em 9/9/2009 é o registrado sob o nº 10.507, à fls. 148/9, do

Livro  3-I,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de Unaí,  objeto  deste

projeto  de  lei;  e  ao  Prefeito  Municipal  de  Unaí,  para  que  esse  declarasse  sua

aquiescência ao negócio pretendido.

Vencido  o  prazo  estipulado  pelo  art.  301  do  Regimento  Interno  sem  que  as

respostas fossem enviadas a esta Casa, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.213/2012 de autorizar  o Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Unaí  o  imóvel  constituído  pela  área  de  2.000m²,  situado  nesse

Município, registrado sob o nº 10.507, a fls. 148/9 do Livro 3-I, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Unaí.

De acordo com o registro do referido bem, o Igam é que possui a titularidade do

imóvel. Para que a autorização seja dada em nome dessa autarquia, apresentamos,

ao final deste parecer, a Emenda nº 1.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.
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No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao funcionamento

da sede do Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais - Cepasa.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  bem  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.213/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, na ementa e no “caput” do art. 1º, a expressão “Poder Executivo” por

“Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -“.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.270/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 3.270/2012 “dispõe

sobre a comunicação em operação que envolva o emprego de explosivos e seus

acessórios”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.270/2012 pretende estabelecer que a utilização de material

explosivo e seus acessórios no território do Estado seja precedida de comunicação

formal  à Secretaria  de Estado de Defesa Social.  Segundo a dicção do projeto,  a

utilização de explosivos e seus acessórios compreende o comércio, o transporte, o

armazenamento e sua deflagração, e a comunicação de seu uso deve ocorrer com

antecedência mínima de 24 horas. Essa comunicação deverá conter informações que

detalhem o material a ser utilizado; a atividade a ser desenvolvida; o local e o período

da  sua  realização;  a  qualificação  completa  das  pessoas  físicas  e  jurídicas

responsáveis pela atividade, em especial o encarregado de fogo; e a placa do veículo

em  que  o  material  será  transportado.  Em  seguida,  a  proposição  assinala  que  a

comunicação nela prevista não é condição para a utilização de explosivos e de seus

acessórios e ressalta que o dever nela veiculado tem por objetivo a preservação da

segurança e da ordem públicas, bem como a proteção da incolumidade da pessoa e

do patrimônio. Finalmente, em seu art. 3º, a proposição estabelece sanções em caso

de descumprimento de seus mandamentos.

Desde  logo,  é  de  ressaltar  que  o  tema  versado  na  proposição  em  análise  é

abrangido  pela  competência  legislativa  remanescente  outorgada  aos  Estados

membros pela Constituição Federal no art. 25, “caput” e § 1º. Com efeito, o projeto de

lei intenta veicular normas de polícia administrativa incidentes sobre os particulares

que explorem atividade econômica com a utilização de explosivos e seus acessórios,

estabelecendo o dever de comunicação prévia ao órgão estadual responsável pela

segurança  pública  sobre  seu  uso,  comércio,  transporte  e  armazenagem.  E  a

viabilidade  de  previsão  desse  viés  do  poder  de  polícia  em  lei  estadual  já  foi

consignado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 286.789/RS, Rel.

Min.  Ellen  Gracie.  Do voto  condutor  do  referido  julgamento,  a  relatora  consignou

entendimento inteiramente aplicável ao projeto de lei em análise: “A Lei Estadual nº

7.747/82-RS,  portanto,  apenas criou um banco de dados  para  permitir  o  controle

sobre a venda de produtos que, ante seu potencial danoso, submetem-se ao poder

de polícia exercido pelo Estado, sem ofender competência privativa da União para

legislar  sobre  registro  público,  prevista  no  inciso  XXV  do  art.  22  da  Carta  da
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República”.  (STF,  2ª  Turma,  RE  nº.  286.789/RS,  Rel.  Min.  Ellen  Gracie,  DJ  em

8/4/2005).

Some-se a isso que Minas Gerais é um Estado onde há, tradicionalmente, intenso

extrativismo mineral, em que explosivos e seus acessórios são insumos necessários.

Por  outro  lado,  a  sociedade  assiste  ao  aumento  alarmante  de  furtos  a  caixas

eletrônicos no Estado com o emprego de explosivos. Esse material é utilizado pelos

ladrões para destruir  o  caixa eletrônico, causando prejuízos não só às instituições

financeiras  proprietárias  das  máquinas  mas  também  aos  proprietários  dos

estabelecimentos  onde  os  caixas  estão  instalados.  Segundo  jornal  de  grande

circulação no Estado, em Minas Gerais houve um aumento da ordem de 115% dessa

modalidade de assalto no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo

período de 2011 (Disponível em: <www.em.com.br>. Edição de 17/6/2012. Acesso

em:  21  jun.  2012).  Esse  contexto  histórico  bem  travejado,  e  iluminado  pelo

federalismo de cooperação que deve reger o Estado brasileiro, demonstra que o tema

versado pelo projeto em análise se insere na competência legislativa outorgada ao

Estado.

Portanto, inexiste vedação constitucional a que o Estado trate da matéria mediante

lei, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa, nos termos do que

dispõe o art. 61, XIX, da Constituição Mineira.

Não  se  vislumbra,  ademais,  vício  no  que  tange  à  inauguração  do  processo

legislativo, pois a matéria de que cogita a proposição não se encontra arrolada entre

as de iniciativa privativa, previstas no art. 66 da Constituição do Estado.

Entretanto, entendemos que a redação da proposição deve ser aprimorada para

adequar-se,  de  modo  sistematizado,  a  normas  legais  federais  que  tratam  de

explosivos e seus acessórios.

Por força do disposto no art. 21, VI, da Constituição Federal, cabe à União fiscalizar

e autorizar a produção e a comercialização de material bélico no País. A regulamentar

o referido artigo, existe o Decreto Federal nº 24.602, de 6/7/1934, recepcionado pela

ordem constitucional em vigor como lei ordinária. Por sua vez, veio a lume o Decreto

Federal  nº  3.665,  de  20/11/2000,  que  deu  nova  redação  ao  Regulamento  para

Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), regulamentou aquele decreto federal e
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definiu,  em  seu Anexo I,  os  produtos  cuja  produção,  comercialização,  transporte,

importação, exportação, desembaraço aduaneiro e armazenamento devem submeter-

se ao controle do Exército Brasileiro. Entre esses produtos estão os explosivos e seus

acessórios, conforme descrito no Anexo I do referido decreto federal.

O Decreto Federal nº 3.665 veiculou também os conceitos de acessório explosivo

(art. 3º, III); acessório iniciador (art. 3º, IV), “blaster” (art. 3º, XXXII); deflagração (art.

3º, XLIII); explosivo (art. 3º, LI). Fixou a necessidade de expedição de documento,

denominado Certificado de Registro, para habilitação de pessoas físicas e jurídicas

para utilização industrial, armazenamento e transporte de produtos controlados pelo

Exército Brasileiro (art. 43), bem como de expedição de Guia de Tráfego, documento

indispensável para o transporte desses produtos no interior do País (art. 165). Previu

finalmente  que  o  descumprimento  dos  deveres  nele  veiculados  aperfeiçoa  as

infrações previstas em seu art. 247, I a V, cuja apuração se dá por meio de processo

administrativo (art. 254).

Assim,  para  sistematizar  o  tratamento  da  matéria,  adequando-a  aos  conceitos,

deveres  e  sanções  administrativas  previstos  no  Decreto  Federal  nº  3.665,

apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Portanto, à vista das considerações expendidas, fica claro que a proposição em

exame observa o princípio federal, em especial sob sua vertente de cooperação entre

os  entes  federados  e  se  afina  com  o  regime  jurídico  e  constitucional  vigente,

merecendo,  pois,  a  aprovação  desta  Casa  Legislativa  na  forma  do  substitutivo

proposto.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.270/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  comunicação  prévia  de  operação  que  envolva  explosivos  e

acessórios explosivos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As operações de transporte, comércio, armazenamento e deflagração de
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explosivos  e  acessórios  explosivos  no  Estado  serão  precedidas  de  comunicação

formal à Secretaria de Estado de Defesa Social – Seds.

§  1º  –  Para  os  fins  desta  lei,  são  reconhecidos  como explosivos  e  acessórios

explosivos  aqueles  previstos  no  Anexo  I  do  Decreto  Federal  nº  3.665,  de  20  de

novembro de 2000.

§ 2º – A comunicação a que se refere esta lei deverá ser feita com antecedência

mínima  de  24  horas  da  data  das  operações  previstas  no  “caput”  e  conterá  as

seguintes informações:

I – detalhamento do material explosivo e seus acessórios;

II – descrição da atividade a ser desenvolvida;

III – local e data de realização da atividade;

IV – cópia dos Certificados de Registro emitidos pelo Exército Brasileiro, expedidos

na forma do disposto no Decreto Federal nº 3.665, de 2000, em nome das pessoas

físicas ou jurídicas responsáveis pela atividade;

V – nome completo e endereço do encarregado de fogo;

VI – placa do veículo e cópia da Guia de Tráfego, expedida na forma do disposto no

Decreto Federal nº 3.665, de 2000, em caso de transporte terrestre de explosivos e

seus acessórios.

Art.  2º  –  O não cumprimento  do  disposto  no  art.  1º  implicará  a  aplicação  das

seguintes sanções aos responsáveis:

I – multa de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),

incidindo em dobro em caso de reincidência;

II – multa de 5.000 (cinco mil) Ufemgs, caso a atividade acarrete acidente, extravio,

furto ou roubo do material explosivo, incindindo em dobro em caso de reincidência.

Parágrafo  único  –  A Seds  comunicará  ao  Exército  Brasileiro  a  aplicação  das

sanções  previstas  no  “caput”  deste  artigo  para  fins  de  instauração  do  processo

administrativo a que se refere o art. 254 do Decreto Federal nº 3.665, de 2000.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Bruno Siqueira - Luiz

Henrique - André Quintão - Glaycon Franco.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.298/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Presidente do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado de Minas  Gerais,  o

projeto  de  lei  em  epígrafe  fixa o  percentual  de  revisão anual  dos vencimentos  e

proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado, relativa ao ano de 2012.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 5/7/2012, a proposição foi encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

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

Fundamentação

O projeto em exame fixa em 5,1% o índice de revisão anual dos vencimentos dos

servidores  do  Poder  Judiciário.  Utilizou-se  como parâmetro  para  a  fixação  desse

percentual o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - apurado no

período entre maio de 2011 e abril de 2012.

Sob  o  prisma  jurídico-constitucional,  cumpre  dizer  que  a  proposição  confere

efetividade  ao disposto  no  art.  37,  inciso  X,  da  Constituição  da  República,  cujos

termos seguem transcritos: “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de

que  trata  o  §  4º  do  art.  39  somente  poderão  ser  fixados  ou  alterados  por  lei

específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Trata-se,  pois,  de  mera  recomposição  remuneratória,  em  face  de  perdas

inflacionárias, por isso a utilização do IPCA amplo.

Ressalte-se que há reserva de iniciativa do Tribunal de Justiça para deflagrar o

processo legislativo sobre a matéria, nos termos do art. 66, IV, “a”, da Constituição

Estadual.  Cite-se ainda o art.  104,  II,  da  Carta  mineira,  segundo o qual  compete

privativamente  ao  Tribunal  de  Justiça  propor  ao  Poder  Legislativo  “a  criação  e  a

extinção de cargo e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe

forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes”.

É  importante  destacar  que  a  proposição  exclui  expressamente  a  aplicação  do

reajuste para o servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos
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dos §§ 3º  e 17 do art.  40 da Constituição Federal  e sejam reajustados na forma

prevista no § 8º  do mesmo artigo.  A exceção se mostra em consonância com as

alterações operadas no regime de aposentação do servidor público pela Emenda à

Constituição nº 41, de 2003. A propósito, frise-se que esta Comissão de Constituição

e Justiça, quando da apreciação dos Projetos de Lei nºs 4.663/2010 e 2.125/2011, de

autoria do Tribunal de Justiça, que trataram do reajuste dos vencimentos e proventos

dos servidores do Poder Judiciário do Estado, concluiu pela constitucionalidade de

dispositivo idêntico ao da proposição em exame.

A ressalva quanto à aplicação do reajuste alcança ainda o servidor de que trata o

art.  9º  da  Lei  Complementar  Estadual  nº  100,  de 5/11/2007,  o qual  se sujeita  às

regras e aos critérios estabelecidos pelo regime geral da Previdência Social. Segundo

tal  dispositivo,  é  garantida  aos  segurados e  seus dependentes a continuidade da

percepção dos  benefícios  previdenciários  concedidos com base no art.  79 da Lei

Complementar nº 64, de 2002,  até a data de publicação da Lei Complementar nº

100/2007. Assim, a tais servidores impõe-se tratamento normativo próprio, cabendo

destacar  que  disposição  idêntica  encontrava-se  nos  referidos  Projetos  de  Lei  nº

4.663/2010 e nº 2.125/2011.

Conforme consta na justificação do projeto,  “a despesa decorrente da aplicação

desse índice monta R$64.913.470,00 (sessenta e quatro milhões, novecentos e treze

mil, quatrocentos e setenta reais) e poderá ser suportada por recursos orçamentários

adicionais, cuja suplementação já foi solicitada ao Poder Executivo, através do Ofício

nº 221/GAPRE/SEPLAG/2012, datado de 8 de maio de 2012”. Destacou-se, ainda,

que o impacto orçamentário da revisão geral anual não se sujeita ao limite prudencial

estabelecido pelo art. 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por fim, por meio do Ofício nº 345/GAPRE/SEPLAG/2012, o Tribunal de Justiça do

Estado informou que as despesas decorrentes da revisão anual em questão serão

suportadas pelos créditos orçamentários suplementares identificados na Mensagem

nº  281/2012,  do  Governador  do  Estado,  propondo  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.257/2012.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 3.298/2012.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

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

Franco - André Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.298/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do  Presidente do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado de Minas  Gerais,  o

projeto  de  lei  em  epígrafe  fixa o  percentual  de  revisão anual  dos vencimentos  e

proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado, relativa ao ano de 2012.

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Compete  a  esta  Comissão  de  Administração  Pública  pronunciar-se  quanto  ao

mérito da proposição, conforme dispõe o art.102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame fixa em 5,1% o índice de revisão anual dos vencimentos dos

servidores  do  Poder  Judiciário.  Utilizou-se  como parâmetro  para  a  fixação  desse

percentual o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA – apurado no

período entre maio de 2011 e abril de 2012.

Ressalte-se que não se trata de aumento efetivo, mas, sim, de mera recomposição

remuneratória em face das perdas inflacionárias, em cumprimento ao disposto no art.

37, X, da Constituição da República, por isso a utilização do IPCA. Com efeito,  o

referido  dispositivo  constitucional  estabelece  o  seguinte:  “a  remuneração  dos

servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser

fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,

assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

O reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores, sempre na mesma data e

sem  distinção  de  índices,  constitui  uma  luta  histórica  dos  servidores  públicos

estaduais e já está previsto no ordenamento jurídico vigente.

A proposição, além de conferir efetividade ao comando constitucional, valoriza os

servidores  do  Judiciário  mineiro,  ao  aperfeiçoar  o  seu  regime  remuneratório,



547
____________________________________________________________________________

propiciando, assim, maior eficiência ao setor público.

É importante destacar que o reajuste em questão não se aplica ao servidor inativo

cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art.  40 da

Constituição Federal, os quais devem ser reajustados na forma prevista no § 8º do

mesmo artigo. Trata-se de adequar a proposição às alterações operadas no regime

de aposentação do servidor público pela Emenda à Constituição nº 41, de 2003.

Também é excluído do reajuste que o projeto pretende instituir o servidor de que

trata o art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 100, de 5/11/2007, o qual se sujeita

às  regras  e  aos  critérios  estabelecidos  pelo  regime geral  da  Previdência  Social.

Segundo  tal  dispositivo,  é  garantida  aos  segurados  e  seus  dependentes  a

continuidade da percepção dos benefícios previdenciários concedidos com base no

art.  79  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  2002,  até  a  data  de  publicação  da  Lei

Complementar nº 100, de 2007.

Portanto, por se tratar de mera recomposição remuneratória, calculada com base

em índice oficial, somos pela aprovação da matéria.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.298/2012.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Neider Moreira, Presidente - Lafayette de Andrada, relator – Liza Prado - Pompílio

Canavez - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.298/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto  em epígrafe,  de  autoria  do  Presidente  do Tribunal  de  Justiça,  “fixa  o

percentual para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder

Judiciário do Estado, relativa ao ano de 2012”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

seguida, foi encaminhada à Comissão de Administração Pública, a qual, em análise

de mérito, opinou por sua aprovação na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos



548
____________________________________________________________________________

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise tem por objetivo promover a revisão, nos termos do art. 37,

inciso  X,  da  Constituição  da  República,  do  valor  do  padrão  PJ-01  da  Tabela  de

Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos  dos  servidores  do  Poder  Judiciário  do

Estado. Conforme o item “b” do Anexo X da Lei nº 13.467, de 12/1/2000, tal valor

deverá  ser  reajustado  em  5,1%,  passando  a  ser  de  R$910,53,  a  partir  do  dia

1º/5/2012.

Ainda segundo a proposição, não farão jus à revisão os servidores inativos cujos

proventos  tenham  sido  calculados  nos  termos  dos  §§  3º  e  17  do  art.  40  da

Constituição da República e sejam reajustados na forma prevista no § 8º do mesmo

artigo.

Por meio do ofício que encaminha o projeto, o Presidente do Tribunal informou que

a proposição visa  cumprir  preceito constitucional,  mais  especificamente  o  art.  37,

inciso X, e a Lei Estadual nº 18.909, de 31/5/2010, que dispõe sobre a revisão anual

dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do  Poder  Judiciário  do  Estado.  O

Presidente destacou que o índice adotado (5,1%) representa o Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - apurado no período de maio de 2011 a abril de

2012, conforme divulgação constante do sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística  -  IBGE.  Informou,  ainda  que  “todos  os  valores  de  impacto  financeiro

decorrentes da proposta contida no presente anteprojeto são compatíveis  com os

limites de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.

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

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, haja vista “(…) que o Tribunal

de  Justiça  possui  autonomia  funcional  e  administrativa,  podendo  este  propor  ao

Poder Legislativo projetos de lei que versem sobre a política remuneratória dos seus

cargos e serviços auxiliares”.

Em  sua  análise,  a  Comissão  de  Administração  Pública  considerou  a  proposta

meritória, visto que se trata de “(...) mera recomposição remuneratória, calculada com

base em índice oficial (...)”, ratificando a conclusão da Comissão que a precedeu.
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No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

A Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

-,  define  despesa  total  com  pessoal  em  seu  art.  18  e,  nos  arts.  19,  20  e  22,

estabelece limitações para tais gastos.

O art.  19,  II,  define  que a  despesa total  com pessoal  nos Estados não poderá

ultrapassar a 60% da Receita Corrente Líquida - RCL.

O art. 20, II,  “b”,  da LRF dispõe que o total de despesa com pessoal do Poder

Judiciário não poderá exceder a 6% da RCL.

O art.  22 estabelece que,  se a despesa total  com pessoal  exceder  a  95% dos

limites  definidos  nos  arts.  19  e  20,  serão  vedadas  concessões  de  vantagem,

aumento,  reajuste  ou  adequação  de  remuneração  a  qualquer  título,  salvo  os

derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a

revisão geral anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição.

Nesse  sentido,  a  proposição  em  tela  visa  cumprir  preceito  constitucional,  mais

especificamente  o  art.  37,  inciso  X,  que  estabelece  que  a  remuneração  dos

servidores  públicos  somente  poderão  ser  fixados  ou  alterados  por  lei  específica,

observada  a  iniciativa  privativa  em  cada  caso,  assegurada  revisão  geral  anual,

sempre na mesma data e sem distinção de índices, bem como a Lei Estadual nº

18.909, de 31/5/2010, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos

dos servidores do Poder Judiciário do Estado.

Em Minas Gerais,  integram o Poder  Judiciário  o Tribunal  de  Justiça -  TJ -  e o

Tribunal de Justiça Militar -TJM.

Por  meio do Ofício nº 333, de 27/6/2012, o TJ informa que o referido órgão se

encontra dentro do limite prudencial estabelecido pela LRF para gastos com pessoal,

sendo que o impacto gerado pela concessão do reajuste proposto representa, em

2012,  o  montante  de  R$64.913.470,00.  Tal  valor  será  suportado  por  recursos

orçamentários adicionais, cuja suplementação já foi solicitada ao Poder Executivo.

De  acordo  com  dados  extraídos  do  Armazém  do  Sistema  Integrado  de
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Administração Financeira - Siafi -, as despesas com pessoal do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais, considerando abril como mês de referência, estão dentro

dos limites legais. Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta, para o

exercício  de  2012,  o  valor  ainda  permanece  inferior  ao  limite  prudencial,

considerando-se  a  projeção  da  RCL  para  o  exercício  de  2012  efetuada  pela

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF .

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende ao disposto no art. 169, II, da

Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento de

remuneração a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias -LDO. A

LDO em vigor concede essa autorização em seu art. 15.

Ressaltamos,  porém  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.298/2012, no 1º

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier,  relator - Romel Anízio - Doutor Viana -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 327/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

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

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.830/2009, objetiva modificar a

Lei  n° 16.299,  de  3/8/2006,  que  estabelece  normas  p ara  a  comercialização  de

vestuário próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e

dos demais órgãos de segurança pública do Estado.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  XV,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
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Fundamentação

O projeto de lei ora analisado tem por finalidade propor alterações na Lei nº 16.299,

de 3/8/2006, que estabelece normas para a comercialização de vestuário próprio da

Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais órgãos de

segurança pública do Estado, visando, especialmente, determinar a obrigatoriedade

da confecção diferenciada do mencionado vestuário para mulheres.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado

com vistas a sugerir algumas modificações e aprimorar o texto, de forma a propiciar

uma melhor adequação dos comandos do projeto à lei que se pretende alterar. De

fato,  buscou-se  atribuir  ao  projeto  original  a  uniformidade  exigida  pela  técnica

legislativa, sem, no entanto, desnaturar a intenção primeira do legislador,  restando

incólume o conteúdo das disposições iniciais.

Dessa  forma,  de  acordo  com  o  vencido  no  1º  turno,  o  projeto  classifica  como

vestuário próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e

dos demais órgãos de segurança pública do Estado, o uniforme, a farda, o distintivo,

a insignia, o emblema, o quepe, o gorro e o braçal, bem como estabelece que sua

confecção será realizada de maneira diferenciada para homens e mulheres. Também

dispõe que as mencionadas peças de vestuário, após o término de sua vida útil, não

poderão  ser  doadas  ou  reutilizadas,  definindo  que  o  servidor  ou  militar  deverá

entregá-las ao órgão ou à corporação a que pertença para que sejam definitivamente

inutilizadas.  Por fim, o vencido determina que as pessoas físicas ou jurídicas que

descumprirem qualquer das disposições previstas na Lei nº 16.299 ficarão sujeitas à

proibição de contratar ou firmar convênio com o Estado.

O aumento  da  presença de mulheres  no mercado de trabalho e  o  crescimento

significativo dos domicílios cuja pessoa de referência é a mulher são questões que

merecem ser lembradas. De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010,

35,62% dos responsáveis pelos domicílios são mulheres. Mais especificamente, no

que  se  refere  à  segurança  pública,  observa-se  o  crescimento  paulatino  da

participação  feminina  nos  quadros  profissionais  tanto  no  âmbito  da  Polícia  Militar

quanto no da Polícia Civil. Cumpre ressaltar que, no ano de 2009, Minas Gerais já

contava com aproximadamente 3.727 mulheres na Polícia Militar e cerca de 1.999
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mulheres na Polícia Civil.  (Disponível em: <http:// www.maismulheresnopoderbrasil.

com.br/jornais_geral.php?id=2518>. Acesso em: 6 jul. 2012.)

Diante  do  exposto,  inexistem  dúvidas  acerca  da  relevância  do  tema  e  da

propriedade da proposição. Ratifica-se, outrossim, que a iniciativa parlamentar, por

questão de conteúdo e oportunidade, é fundamental, tendo em vista que a intenção

de  adaptar  o  vestuário  próprio  dos  órgãos  de  segurança  pública  do  Estado  às

necessidades do grupo feminino proporciona não somente o conforto às profissionais,

mas,  para  além  disso,  a  melhoria  nas  condições  de  realização  das  atividades

inerentes ao seu trabalho.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

327/2011 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

João Leite, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Sargento Rodrigues - Maria

Tereza Lara.

PROJETO DE LEI Nº 327/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 16.299, de 3 de agosto de 2006, que estabelece normas para a

comercialização de vestuário próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de

Bombeiros Militar e dos demais órgãos de segurança pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 16.299, de 3 de agosto de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1º  -  O  vestuário  próprio  da  Polícia  Militar,  da  Polícia  Civil,  do  Corpo  de

Bombeiros Militar  e dos demais  órgãos de segurança pública  do Estado somente

poderá ser vendido ao órgão ou à corporação ou a servidor ou militar dele integrante.

§ 1º  -  Para os efeitos  desta lei,  consideram-se vestuário o uniforme, a farda, o

distintivo, a insígnia, o emblema, o quepe, o gorro e o braçal.

§ 2º - O vestuário a que se refere o § 1º deste artigo terá confecção diferenciada
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para homens e mulheres.

§ 3º - A venda direta dos produtos relacionados neste artigo a servidor ou militar

depende de autorização expressa do órgão ou da corporação a que pertença.

§ 4º  -  As peças de vestuário  de que trata esta lei  não poderão ser doadas ou

reutilizadas, devendo, após o término de sua vida útil, ser entregues pelo servidor ou

militar  ao órgão ou à corporação a que pertença,  que providenciará a inutilização

desses produtos.”.

Art.  2º - O “caput” do art.  2º da Lei nº 16.299, de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2º - A confecção, a distribuição e a comercialização das peças de vestuário de

que trata esta lei dependem de autorização do Poder Executivo.”.

Art. 3º - O0 “caput” do art. 4º da Lei nº 16.229, de 2006, passa a vigorar com a

redação a seguir, ficando ainda acrescido do seguinte inciso V:

“Art.  4º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  as  pessoas  físicas  e

jurídicas a que se refere o “caput” do art. 3º às seguintes sanções administrativas:

(...)

V - proibição de contratar e firmar convênios com o Estado.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 349/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, a proposição em análise garante a destinação

de espaço físico em unidades da rede estadual de ensino e cultura às entidades da

sociedade civil organizada, movimentos populares, associações e conselhos, para o

desenvolvimento de atividades de ensino, formação, aperfeiçoamento, preparação,

lazer e recreação e dá outras providências.

Aprovado no 1º  turno na forma do Substitutivo  nº  2,  vem agora o  projeto para

análise em 2º turno por esta Comissão, nos termos do art. 189, combinado com o art.

102, VI, "c", ambos do Regimento Interno.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme determina o § 1º do
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art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação

O projeto em análise, na forma do vencido no 1º turno, altera a Lei nº 11.942, de

16/10/1995,  que  assegura  a  cessão  do  espaço  físico  das  unidades  de  ensino

estaduais a entidades sem fins lucrativos que, por meio de suas ações de cunho

social, prestam relevantes serviços à sociedade.

Em Minas Gerais a utilização do espaço escolar pela comunidade do seu entorno é

incentivado pelo Poder Executivo, particularmente para a realização de atividades dos

programas Escola Viva, Comunidade Ativa e Fica Vivo. A cessão do espaço escolar

para atividades da comunidade local é uma forma eficaz de apoio do poder público a

entidades sem fins lucrativos.

Considerando  que  a  matéria  tratada  no  texto  da  proposição  original  já  é

regulamentada por  lei  estadual,  no vencido em primeiro turno foram propostas as

seguintes alterações para o aprimoramento da Lei nº 11.942, de 1995:

• no “caput” do art. 1º, optou-se por retirar o termo "fica assegurado" e

alterar o comando do dispositivo de modo a prever a possibilidade de

cessão de espaço para as entidades mencionadas, nos termos da lei,

uma vez que na redação original da lei caberia a interpretação de que

as escolas seriam obrigadas a ceder seu espaço para terceiros, o que

não seria adequado;

• no § 2º do art. 1º, foram especificadas as características das atividades

que não poderão ser realizadas nos prédios escolares;

• no art. 2º, foi atribuído ao colegiado escolar a decisão sobre a cessão

desse espaço, com o objetivo de tornar o processo mais democrático e

evitar a ocorrência de favorecimentos ou discriminações pessoais;

• no art. 3º, a expressão "de conservação" foi substituída pela expressão

"com limpeza e segurança", para afastar a possibilidade de que

despesas de caráter continuado, como reformas, por exemplo, sejam

atribuídas às entidades cessionárias.

Embora o texto aprovado em 1º turno tenha aperfeiçoado o projeto, julgamos que

há ainda ajustes necessários a serem efetuados. No art. 2º do vencido, determinou-se
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que o colegiado escolar  seria responsável  pelas  decisões referentes à cessão do

espaço escolar.  Entretanto,  a inconstância  das  reuniões dos  colegiados escolares

poderia prejudicar, ou até inviabilizar, a cessão do espaço, tornando o processo de

autorização demasiadamente burocrático.

Assim,  considerando  que  os  Diretores  são  os  responsáveis  pela  gestão

administrativa da escola, julgamos que as solicitações de cessão de espaço devem

ser  dirigidas aos  detentores  dessa função,  sendo o  colegiado escolar  a  instância

recursal. Portando, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1 ao vencido.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do projeto de Lei nº

349/2011 na forma do vencido  em 1º  turno,  com a Emenda nº  1,  apresentada a

seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação, suprimindo-se seu art. 4°:

Art.  2º  -  O  art.  2º  da  Lei  nº  11.942,  de  1995,  passa a  vigorar  com a seguinte

redação:

"Art. 2º - As entidades definidas no art. 1º desta lei deverão solicitar à direção da

unidade de ensino a cessão de espaço físico para a realização de qualquer evento,

especialmente:

I -reuniões;

II - mostras;

III - seminários;

IV - cursos;

V - debates;

VI - comemorações;

VII - competições esportivas.

Parágrafo único – A recusa de autorização para a realização de evento por parte da

direção da unidade de ensino, em situações diversas das previstas no § 2º do art. 1º

desta lei, deverá ser encaminhada por escrito e de forma fundamentada ao colegiado
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escolar, garantindo-se à entidade interessada o direito de recurso .".

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Bosco, Presidente - Duarte Bechir, relator - Carlin Moura.

PROJETO DE LEI Nº 349/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 11.942, de 16 de outubro de 1995, que assegura às entidades que

menciona o direito à utilização do espaço físico das unidades de ensino estaduais e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O “caput” e o § 2º do art. 1º da Lei nº 11.942, de 16 de outubro de 1995,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – As entidades sem fins lucrativos legalmente constituídas poderão utilizar o

espaço físico das unidades de ensino estaduais, bem como os equipamentos nele

contidos, nos termos desta lei.

(...)

§ 2º – É vedada a utilização de que trata o “caput” deste artigo para realização de

cultos religiosos e para atividades que:

I – interfiram nas atividades regulares da escola;

II – tenham objeto ilícito;

III – tenham caráter político-partidário.”.

Art. 2º – O § 1º do art. 2º da Lei nº 11.942, de 1995, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 2º – (...)

§  1º  –  Compete  ao  colegiado  escolar  da  unidade  de  ensino  decidir  sobre  a

solicitação a que se refere o “caput” deste artigo.”.

Art.  3º  –  O art.  3º  da  Lei  nº  11.942,  de  1995,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 3º – As despesas com limpeza e segurança decorrentes das atividades de que

trata esta lei ficam a cargo da entidade cessionária, vedada à unidade de ensino a

cobrança de taxa pela utilização do espaço cedido.”.

Art. 4º – Fica revogado o § 2º do art. 2º da Lei nº 11.942, de 1995.
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Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 828/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto em epígrafe dispõe sobre a política

de fomento à tecnologia social do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado por esta Comissão

de mérito, retorna agora o projeto para receber parecer para o 2º turno, nos termos do

art. 189, combinado com o art. 102, VI, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer, conforme determina

o § 1º do art. 189 do mesmo diploma legal.

Fundamentação

Na forma original, a proposição estabelecia medidas para estimular a identificação,

elaboração e difusão de tecnologias sociais em Minas Gerais, promovendo alterações

na Lei nº 17.348, de 17/1/2008, que dispõe sobre o incentivo à inovação tecnológica

no Estado.

Durante o exame do projeto no 1º turno,  a Comissão de Constituição e Justiça

apresentou as Emendas nºs 1 e 2, a fim de adequar o projeto no que se refere aos

aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Incorporando tais contribuições, esta Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, em

que propôs que a matéria fosse tratada em norma autônoma e não se limitasse a

alterar norma já existente. Esse posicionamento deveu-se ao relevo da matéria para a

promoção do bem-estar social e da qualidade de vida, sobretudo de comunidades

carentes, bem como à importância de se preservar sem alterações a norma que se

pretendia modificar,  uma vez que tais modificações interfeririam na sistemática de

gestão do Sistema Mineiro de Inovação, sob a responsabilidade da Secretaria  de

Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior - Sectes.

A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  na  análise  sob  sua

competência,  entendeu  que,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  a  proposição  não

acarretaria despesas ao erário estadual e, por conseguinte, não afetaria o orçamento

do Estado.
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Por  ocasião  da  análise  da  proposição em  segundo turno  sob a  perspectiva  do

mérito, entendemos oportuno propor ainda alguns ajustes.

Em primeiro lugar, propomos alteração no nome da política que se pretende instituir.

Geralmente se adota, no texto legal que institui diretrizes para uma política pública, a

expressão “política estadual” seguida da denominação da área temática em que ela

incide, e não seguida da expressão “do Estado de Minas Gerais”, como consta do

vencido.

Outra  modificação  que  julgamos  necessária  é  precisar  melhor  o  conceito  de

tecnologia social. Da maneira como foi definida no art. 2º do vencido, parece que a

mobilização  comunitária  é  uma condição  essencial  para  identificar  as  tecnologias

sociais, mas, na realidade, nem toda inovação produzida pelas tecnologias sociais é

fruto da mobilização comunitária. Muitos inventos ou processos de tecnologia social

foram desenvolvidos por  um único indivíduo,  que no decorrer  de  sua experiência

profissional ou de vida encontrou uma solução inovadora para um problema que se

lhe afigurava relevante, ainda que socialmente ainda nem estivesse identificado. Para

não  excluir  o  resultado  do  trabalho  desses  indivíduos  visionários  do  âmbito  de

aplicação da política, propomos no substitutivo que apresentamos manter a referência

à mobilização comunitária como uma das características da tecnologia social, em um

dos incisos do art. 2º, e não mais no seu “caput”, como constava no vencido.

Pela mesma razão, parece-nos desnecessário mencionar que promover a efetiva

solução de problemas sociais concretos seja um traço distintivo da tecnologia social.

Muitas  vezes  trata-se  de  uma  solução  particular  que,  pela  sua  simplicidade  e

economicidade,  tem  grande  potencial  de  ser  socialmente  difundida,  ainda  que  o

problema que venha a  solucionar  nem  tenha  sido  ainda considerado socialmente

relevante.  Vale  ressaltar  que  muitas  das  experiências  relatadas  no  âmbito  desta

Comissão  na  última  legislatura,  por  ocasião  de  audiência  pública  para  buscar

sugestões  de  aperfeiçoamento  da  matéria  em  epígrafe,  eram  relacionadas  a

problemas ambientais e foram desenvolvidas por iniciativas individuais.

Também merece reparo o inciso V do art. 3º do vencido, que não se refere a um

objetivo da política estadual de fomento à tecnologia social, mas a um mecanismo a

ser incentivado, motivo pelo qual propomos que integre o rol do art. 4º.
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No parágrafo único do art. 5º propomos ajuste do texto para adequá-lo à melhor

técnica legislativa.

No art. 6º, apresenta-se uma finalidade para a ação do Estado no âmbito da política

a ser instituída por meio da proposição em análise. Considerando a organização do

texto legal, julgamos mais coerente inseri-lo no rol de objetivos expostos no art. 3º.

Para promover todos esses ajustes e aperfeiçoar o conceito de tecnologia social,

somos favoráveis à aprovação do projeto no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1,

apresentado ao final deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 828/2011, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1 a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a política estadual de fomento à tecnologia social.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A política  estadual  de  fomento  à  tecnologia  social  será  implementada

conforme o disposto nesta lei.

Art.  2º  -  Para  efeito  desta  lei,  consideram-se  tecnologia  social  as  técnicas,  as

práticas, as metodologias e os produtos reaplicáveis que:

I - proporcionem a participação da comunidade e a apropriação do conhecimento

por parte dos envolvidos;

II  -  utilizem  o  planejamento  e  a  aplicação  de  saberes  de  forma  sistematizada,

gerando aprendizagens que sirvam de referência para novas experiências;

III - atendam aos critérios de simplicidade e de economicidade;

IV - visem à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Art. 3º - São objetivos da política estadual de fomento à tecnologia social:

I  -  promover  a  integração  das  tecnologias  sociais  às  políticas  sociais  e  de

desenvolvimento econômico sustentável;

II - contribuir para a interação entre o conhecimento acadêmico e o saber popular;

III - proporcionar melhor qualidade de vida para a população, especialmente a que

se encontra em situação de exclusão social;

IV - incluir as tecnologias sociais exitosas nos programas e projetos das diferentes
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áreas das políticas públicas estaduais;

V - promover o desenvolvimento sustentável;

VI - promover a reaplicação das técnicas, produtos e tecnologias desenvolvidos por

meio de tecnologias sociais nas políticas setoriais do Estado.

Art.  4º  -  Na implementação da política de que trata esta lei,  o  Estado instituirá

mecanismos de fomento às tecnologias sociais de modo a incentivar:

I - estudos, projetos, programas e ações visando à promoção, à potencialização e

ao fortalecimento das tecnologias sociais;

II  -  constituição  de  parcerias  estratégicas  e  o  desenvolvimento  de  projetos  de

cooperação para atividades de pesquisa que visem à difusão de tecnologia social;

III - iniciativas que visem à redução de emissões de gases de efeito estufa por meio

da utilização de tecnologias sociais.

Art.  5º  -  São  beneficiários  dos  recursos  concedidos  por  meio  dos  mecanismos

estabelecidos nos termos do art.  4º  as  pessoas naturais  e jurídicas que realizem

atividades de pesquisa, criação, adaptação ou aplicação de produtos ou metodologias

desenvolvidas por meio de tecnologias sociais.

Parágrafo único -  Os critérios  para seleção dos beneficiários a que se refere o

“caput” serão definidos em regulamento.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 828/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a Política de Fomento à Tecnologia Social do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Política de Fomento à Tecnologia Social no Estado será implementada

conforme o disposto nesta lei.

Art.  2º  -  Para  efeito  desta  lei,  entende-se  por  tecnologia  social  como  o

desenvolvimento, por meio de processos de mobilização comunitária,  de produtos,

técnicas ou metodologias reaplicáveis que apresentem efetivas soluções:
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I - para problemas sociais concretos, vividos ou identificados pela população;

II  -  que  proporcionem  a  participação  da  comunidade  e  a  apropriação  do

conhecimento por parte dos atores envolvidos;

III  -  que  utilizem  o  planejamento  e  a  aplicação  do  conhecimento  de  forma

organizada e sistematizada, gerando aprendizagens que sirvam de referência para

novas experiências;

IV - que atendam aos critérios de simplicidade e de economicidade;

V - que visem à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Art. 3º - São objetivos da Política de Fomento à Tecnologia Social:

I  -  promover  a  integração  das  tecnologias  sociais  às  políticas  sociais  e  de

desenvolvimento econômico sustentável;

II - contribuir para a interação entre o conhecimento acadêmico e o saber popular;

III - proporcionar maior qualidade de vida para a população, especialmente a que se

encontra em situação de exclusão social;

IV - incluir as tecnologias sociais exitosas nos programas e projetos das diferentes

áreas das políticas públicas estaduais;

V - fomentar programas e projetos de tecnologia social;

VI - promover o desenvolvimento sustentável;

VII - promover a reaplicação das técnicas, produtos e tecnologias desenvolvidos por

meio de tecnologias sociais nas políticas setoriais do Estado.

Art. 4º - O Estado instituirá mecanismos de fomento às tecnologias sociais de modo

a incentivar:

I  -  estudos,  projetos  e  ações  visando  à  promoção,  à  potencialização  e  ao

fortalecimento das tecnologias sociais;

II  -  constituição  de  parcerias  estratégicas  e  o  desenvolvimento  de  projetos  de

cooperação para atividades de pesquisa que visem à difusão de tecnologia social.

Art.  5º  -  São  beneficiários  dos  recursos  concedidos  por  meio  dos  mecanismos

estabelecidos nos termos do art.  4º  as  pessoas naturais  e jurídicas que realizem

atividades de pesquisa, criação, adaptação ou aplicação de produtos ou metodologias

desenvolvidas por meio de tecnologias sociais.

Parágrafo único - A qualificação dos beneficiários a que se refere o “caput” atenderá
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aos requisitos dispostos em regulamento.

Art. 6º - O Estado fomentará iniciativas que visem à redução de emissões de gases

de efeito estufa por meio da utilização de tecnologias sociais.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 941/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 941/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.987/2009,  “dispõe  sobre  a  afixação  de

cartazes informativos, nos postos de combustíveis e nos restaurantes localizados às

margens das rodovias estaduais, alertando motoristas de caminhão sobre os riscos

de dirigirem sob efeito de álcool, drogas e medicamentos”.

Aprovado no 1º  turno com as Emendas nºs 1 a 3,  vem agora o projeto a esta

Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme  determina  o  art.  189,

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

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise, na forma do vencido, de inquestionável relevância para a

sociedade, pretende alertar motoristas sobre as graves consequências da direção sob

o efeito de substâncias psicotrópicas, sobretudo as anfetaminas (bolinhas e rebites) e

o álcool.

Esta  Comissão,  no  1º  turno,  posicionou-se  favoravelmente  ao  projeto,  tendo

sugerido três alterações, todas acatadas pelo Plenário. A primeira atribui obrigação

legal  aos  proprietários  e  aos  responsáveis  pelos  estabelecimentos.  A  segunda

determina que  a  lei  será  aplicada  a  todos  os  motoristas  e  não somente  aos  de

caminhão,  de  forma a não negligenciar  o princípio  da  impessoalidade.  Por  fim,  a

terceira suprime o art. 2º, que estabelece prazo para o Poder Executivo regulamentar

a futura lei, medida dispensável, já que o Executivo goza dessa prerrogativa.

Contudo, entendemos necessário, ainda, aperfeiçoar a redação do art. 1º, com o

objetivo de fazer com que a norma alcance postos de combustíveis e restaurantes

localizados às margens de todas as rodovias que cortam o território do Estado e não
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apenas as rodovias estaduais, conforme previsto no vencido, o que fazemos por meio

da apresentação, ao final deste parecer, da Emenda nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 941/2011, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do vencido no 1º turno a seguinte redação:

“Art. 1º - Ficam os proprietários e os responsáveis por postos de combustíveis e

restaurantes localizados às margens de rodovias no território do Estado obrigados a

afixar  nas  dependências  daqueles  estabelecimentos,  em  local  visível,  cartazes

informativos alertando os motoristas sobre os riscos de dirigir sob efeito de álcool,

drogas ou medicamentos.”.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

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

PROJETO DE LEI Nº 941/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a afixação de cartazes informativos, nos postos de combustíveis e

nos restaurantes localizados às margens de rodovias estaduais, alertando motoristas

sobre os riscos de dirigirem sob efeito de álcool, drogas e medicamentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  proprietários  e  os  responsáveis  por  postos  de  combustíveis  e

restaurantes localizados às margens de rodovias estaduais, administradas direta e

indiretamente pelo Governo do Estado e ainda sob o regime de concessão, devem

afixar  em suas dependências,  em local  visível,  cartazes informativos alertando os

motoristas sobre os riscos de dirigirem sob efeito de álcool, drogas e medicamentos.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.169/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.969/2007, proíbe as instituições de ensino
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superior  de  efetuarem  qualquer  tipo  de  cobrança  para  emissão  de  diploma  de

conclusão de curso.

Em atendimento ao § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foi o Projeto de Lei nº

1.399/2011, de autoria da Comissão de Participação Popular, a este anexado, no 1º

turno, por semelhança de objeto.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, vem agora o projeto a esta

Comissão para análise em 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art.

102, VI, “a”, ambos do Regimento Interno.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme determina o § 1º do

art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação

A proposição  em  análise  objetiva  proibir  que  as  instituições  de  ensino  superior

efetuem qualquer tipo de cobrança para emissão de diploma de conclusão de curso.

Segundo o autor, a proposição em comento visa a atender o apelo dos estudantes

que, após pagarem com muito sacrifício as mensalidades das escolas particulares de

ensino ou custear a sua manutenção nas instituições públicas de ensino superior,

veem-se  obrigados  a  arcar  com  as  despesas  pela  expedição  e  pelo  registro  do

diploma de conclusão dos cursos.

Reafirmamos, agora, no 2º turno, os argumentos já apresentados, que motivaram o

Plenário desta Casa Legislativa a aprovar o Projeto de Lei nº 1.169/2011 na forma do

Substitutivo  nº  2,  desta  Comissão,  conforme  redação  do  vencido  anexa  a  este

parecer.

No entanto, fazem-se necessárias duas alterações, razão pela qual apresentamos

ao final deste parecer o Substitutivo nº 1.

A primeira alteração se faz necessária em razão das disposições sobre a cobrança

extraordinária para a emissão e registro de diploma de conclusão de curso constantes

nos Pareceres nº 233/2009 e nº 11/2010, do Conselho Nacional de Educação, e na

decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Recurso Extraordinário nº 593733/GO,

citado na fundamentação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça relativo

ao projeto  de  lei  em epígrafe.  Trata-se de  questão eminentemente educacional  e

relacionada a um procedimento estabelecido pelo contrato de prestação de serviços
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educacionais.  Essa  prestação  de  serviços  está  definida  no  Código  Civil  e,  mais

precisamente, na Lei Federal nº 8.078, de 11/9/1990, que contém o Código de Defesa

do Consumidor.

Entendemos, pois, que as escolas privadas de educação básica que contrariarem a

proibição contida na proposição em comento devem ser penalizadas na forma do art.

56 do Código de Defesa do Consumidor, lei específica sobre a matéria, que prevê as

penas  a  serem imputadas  em  cada  situação e  os  órgãos  competentes  para  sua

aplicação.

A  segunda  alteração  se  faz  necessária  em  razão  da  natureza  jurídica  das

instituições  públicas  de  ensino  superior.  Essas  instituições,  de  forma  similar  às

escolas  públicas  de  educação  básica,  não  podem  sofrer  sanções  pecuniárias  do

Poder Executivo, pois, nesse caso, estaria ele apenando a si mesmo.

Portanto, propomos aos dirigentes dessas instituições tratamento equânime ao da

Lei Estadual nº 12.781, de 6/4/1998, que proíbe a cobrança de taxa ou mensalidade

em  escola  pública  e  dá  outras  providências.  Ela  dispõe  que  a  autoridade  que

descumprir  a  norma  constante  do  art.  1º  dessa  Lei  será  responsabilizada

administrativamente, sem prejuízo de outras sanções penais cabíveis.

Esses são os argumentos que embasam o Substitutivo nº 1 que ora propomos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.169/2011 na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUIVO Nº 1

Proíbe a cobrança de taxa para a expedição e registro de diploma pelas escolas

privadas de educação básica e pelas instituições públicas de ensino superior.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  vedada  às  escolas  privadas  de  educação  básica  e  às  instituições

públicas  de  ensino  superior  a  cobrança  de  taxa  para  a  expedição  e  registro  de

diploma.

§ 1º - A proibição de cobrança de que trata esta lei aplica-se a todos os cursos

ministrados pelas instituições de ensino superior.
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§ 2º - Exclui-se do disposto no “caput” a cobrança de despesas para a confecção de

diploma cuja impressão, a pedido do aluno, necessite de recursos gráficos especiais.

Art. 2º - As escolas privadas de educação básica de que trata o “caput” do art. 1º

que não cumprirem o determinado por esta lei ficam sujeitas as sanções previstas no

art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do

consumidor e dá outras providências.

Art. 3º - As autoridades responsáveis pelas instituições públicas de ensino superior

que  descumprirem  o  disposto  no  art.  1º  desta  lei  serão  responsabilizadas

administrativamente, sem prejuízo de outras sanções penais cabíveis.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Bosco, Presidente - Duarte Bechir, relator - Carlin Moura.

PROJETO DE LEI Nº 1.169/2011

(Redação do Vencido)

Proíbe a cobrança de taxa para a expedição e registro de diploma pelas escolas

privadas de educação básica e pelas instituições públicas de ensino superior.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  vedada  às  escolas  privadas  de  educação  básica  e  às  instituições

públicas  de  ensino  superior  a  cobrança  de  taxa  para  a  expedição  e  registro  de

diploma.

§ 1º - A proibição de cobrança de que trata esta lei aplica-se a todos os cursos

ministrados pelas instituições de ensino superior.

§ 2º - Exclui-se do disposto no “caput” a cobrança de despesas para a confecção de

diploma cuja impressão, a pedido do aluno, necessite de recursos gráficos especiais.

Art.  2º  -  As  escolas  e  instituições  de  que  trata  o  “caput”  do  art.  1º  que  não

cumprirem o determinado por esta lei ficam sujeitas a:

I - pagamento de multa, equivalente a dez vezes o valor cobrado pela expedição ou

pelo registro do diploma;

II - pagamento de multa com valor dobrado, nos casos de reincidência.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.344/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.344/2011

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Raul Soares a área que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102,

VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz parte deste

parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.344/2011,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade desafetar o trecho da Rodovia MG-329 compreendido entre os Kms 64,7 e

72, constituído de 7,3km. Além da desafetação, a proposição autoriza a doação do

trecho ao Município de Raul Soares, de forma a que passe a integrar o perímetro

urbano do Município como via urbana. Se o donatário não der ao bem a finalidade

prevista  na  proposição  no  prazo  de  cinco  anos  contados  da escritura  pública  de

doação, ele reverterá ao patrimônio do Estado.

Cabe  destacar  que  a  efetivação  da  transferência  de  domínio  desse  trecho  da

Rodovia  MG-329  para  o  Município  de  Raul  Soares  não  implicará  alteração  na

natureza jurídica do bem público, que continuará inserido na categoria de bem de uso

comum do povo, uma vez que o percurso será destinado à instalação de via urbana.

A modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o

domínio público municipal. Assim, será o Município de Raul Soares que assumirá a

responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação.

Após análise, conclui-se que o projeto de lei em apreço se encontra de acordo com

os preceitos legais que tratam de alienação de bem público estadual, pois a alienação

somente  pode  ser  realizada  com  autorização  desta  Assembleia  Legislativa,  por

exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública; e do §

2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
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financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ademais, não representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na lei

orçamentária. Portanto, ratifica-se o entendimento desta Comissão de que a matéria

pode ser transformada em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.344/2011, no

2º turno, na forma do vencido no primeiro turno.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Ulysses Gomes - Doutor Viana.

PROJETO DE LEI Nº 2.344/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Poder Executivo a

doá-lo ao Município de Raul Soares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-329 compreendido entre os Kms

64,7 e 72, constituído de 7,3km.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Raul Soares a

área correspondente ao trecho de rodovia a que se refere o art. 1º.

Parágrafo único – A área a que se refere o “caput” integrará o perímetro urbano do

Município de Raul Soares e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º – A área objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.382/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 2.382/2011 dispõe sobre

a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Campos Altos o trecho rodoviário que especifica.
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A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1 e retorna a este órgão

colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102, VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz parte deste

parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.382/2011,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade  desafetar  o  bem público  constituído  pelo  trecho da  Rodovia  900-AMG-

0720, compreendido entre o entroncamento da BR-262 e a Avenida Vereador João

Alegre, situado no Município de Campos Altos.

Além da desafetação, a proposição autoriza a doação do trecho ao Município de

Campos Altos, de forma a que passe a integrar o perímetro urbano do Município

como via urbana. Se o donatário não der ao bem a finalidade prevista no projeto no

prazo  de  cinco  anos  contados  da  escritura  pública  de  doação,  ele  reverterá  ao

patrimônio do doador.

Cabe  destacar  que  a  efetivação  da  transferência  de  domínio  desse  trecho  da

Rodovia 900-AMG-0720 para o Município de Campos Altos não implicará alteração

na natureza jurídica do bem público, que continuará inserido na categoria de bem de

uso comum do povo, uma vez que o percurso será destinado à instalação de via

urbana. A modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a

integrar o domínio público municipal. Assim, será o Município de Campos Altos que

assumirá a responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação.

Após análise, conclui-se que a proposição em apreço se encontra de acordo com

os preceitos legais que tratam de alienação de bem público estadual, pois a alienação

somente  pode  ser  realizada  com  autorização  desta  Assembleia  Legislativa,  por

exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública; e do §

2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ademais, não representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na lei
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orçamentária. Portanto, ratifica-se o entendimento desta Comissão de que a matéria

pode ser transformada em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.382/2011, no

2º turno, na forma do vencido no primeiro turno.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente – Romel Anízio, relator – Ulysses Gomes – Doutor Viana -

João Vítor Xavier.

PROJETO DE LEI Nº 2.382/2011

(Redação do vencido)

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Campos Altos o trecho rodoviário que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia 900-

AMG-0720, compreendido entre o entroncamento da BR-262 e a Avenida Vereador

João Alegre, situado no Município de Campos Altos.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Campos Altos a

área de que trata o art. 1°.

Parágrafo único – A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Campos Altos e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 2º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.401/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Viegas, o Projeto de Lei nº 2.401/2011 visa alterar

a destinação do imóvel doado pelo Estado ao Município de Itumirim por meio da Lei

nº 14.603, de 2003, alterada pela Lei nº 15.681, de 2005.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna agora a
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este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

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

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.401/2011, na forma aprovada em 1º turno, determina que o

imóvel de que trata a Lei n° 14.603, de 2003, alter ada pela Lei nº 15.681, de 2005,

passa a destinar-se à construção de moradias para pessoas carentes.

Além disso, a proposição estabelece que o bem reverterá ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista; e revoga o art. 2° da L ei n° 14.603, de 2003.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.401/2011, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente – Ulysses Gomes, relator – Romel Anízio – Doutor Viana –

João Vítor Xavier.

PROJETO DE LEI Nº 2.401/2011

(Redação do Vencido)

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 14.603, de 23 de janeiro de

2003,  que autoriza o Poder  Executivo a fazer reverter  o imóvel que especifica ao
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Município de Itumirim, alterada pela Lei nº 15.681, de 20 de julho de 2005.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 14.603, de  2003, alterada pela Lei nº 15.681,

de 2005, passa a destinar-se à construção de moradias para pessoas carentes.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° – Fica revogado o art. 2° da Lei n° 14.603,  de 2003.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.482/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria  do  Deputado  Paulo  Lamac,  a  proposição  em  epígrafe  revoga  a  Lei

Estadual nº 13.958, de 26/7/2001.

Aprovado  no  primeiro  turno  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  a  Emenda  nº  1,  sugerida  por  esta

Comissão, retorna agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer para

o 2º turno, nos termos do art. 102, VIII, combinado com o artigo 189, do Regimento

Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em exame pretende revogar a Lei nº 13.958, de 26/7/2001, que cria a

Área de Proteção Ambiental - APA - Fazenda Capitão Eduardo, na região nordeste do

Município  de  Belo  Horizonte.  Em  sua  justificação,  o  autor  -  que  posteriormente

apresentou  novo  projeto  de  lei  modificando  a  citada  Lei  nº  13.958,  de  2001  -

argumenta que o acelerado processo de expansão urbana daquela região e a não

implementação efetiva da APA teriam levado à  descaracterização da área,  motivo

pelo qual considera que as políticas urbanas municipais teriam características mais

condizentes com a realidade local.

A matéria foi  aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, proposto pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  por  esta
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Comissão. Com essas medidas, que atendem às sugestões da Secretaria de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –, a lei de criação da APA

Fazenda Capitão Eduardo foi modificada, sendo adequada à conjuntura atual.

Considerando  o  expressivo  potencial  para  a  efetivação  da  APA,  que  deverá

contribuir  para  o  uso  sustentável  dos  recursos,  para  o  controle  dos  fatores  que

ameaçam a biodiversidade local e para a participação popular na gestão do território,

somos  pela  aprovação  das  alterações  propostas  ao  projeto  em  1º  turno.  Não

obstante, antevendo aprimoramentos relativos à técnica legislativa, apresentamos o

Substitutivo  nº  1,  que  melhor  organiza  os  dispositivos  relacionados  ao  memorial

descritivo da APA, sem, entretanto, alterar o conteúdo do projeto.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.482/2011, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  a  Lei  nº  13.958,  de  26  de  julho  de  2001,  que cria  a  Área  de  Proteção

Ambiental - APA  - Fazenda Capitão Eduardo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 1º e 4º da Lei nº 13.958, de 26 de julho de 2001, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  1º – Fica declarada Área de Proteção Ambiental – APA – Fazenda Capitão

Eduardo a área de 521,9252ha (quinhentos e vinte e um hectares, noventa e dois

ares e cinquenta e dois centiares) e perímetro de 12.430,24m (doze mil quatrocentos

e trinta metros e vinte e quatro centímetros), situada no Município de Belo Horizonte e

descrita no Anexo desta lei.

(…)

Art.  4º  –  Para a implantação,  administração e  gestão  da  APA Fazenda Capitão

Eduardo,  será  constituído  conselho  consultivo  composto  por  representantes  dos

poderes públicos estadual e municipal, de entidades da sociedade civil organizada e

da população residente na área abrangida APA de que trata esta lei.

Parágrafo único – O conselho a que se refere o “caput” acompanhará a elaboração

do plano de manejo e o zoneamento da APA Fazenda Capitão Eduardo, observado o
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Plano Diretor do Município de Belo Horizonte.”.

Art. 2º – Fica acrescentado à Lei nº 13.958, de 2001, o Anexo desta lei.

Art. 3º – Ficam revogados os arts. 3º e 5º da Lei nº 13.958, de 2001.

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

Anexo

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de 2012)

“Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.958, de 26 de julho de 2001)

A Área de Proteção Ambiental - APA - Fazenda Capitão Eduardo tem os seguintes

limites, medidas e confrontações: inicia-se na barra do Ribeirão da Onça com o Rio

das Velhas, chamado de Ponto 1, Marco de Referência IGA 249, de coordenadas

UTM E =  617689,0380 e  N = 7808792,0920;  desse Ponto 1,  sobe pela  margem

esquerda do Rio das Velhas, aproximadamente 4.627,00m (quatro mil seiscentos e

vinte e sete metros), até encontrar o denominado Ponto 2, Marco de Referência IGA

250, de coordenadas UTM E = 618892,0480 e N = 7805999,8890; desse Ponto 2,

segue em linha reta, com azimute de 270º e distância de 705m (setecentos e cinco

metros),  passa  com  aproximadamente  41,30m  (quarenta  e  um  metros  e  trinta

centímetros),  pelo  Marco  de  Referência  IGA  250  de  coordenadas  UTM  E  =

618892,0480 e N = 7805999,8890 e mais, aproximadamente, 658,00m (seiscentos e

cinquenta e oito metros), pelo Marco de Referência IGA 247, de coordenadas UTM E

=  618234,0840  e  N  =  7805999,9550,  até  encontrar  na  Rua  dos  Moreiras  o

denominado Ponto 3; desse Ponto 3, segue pela Rua Carlos Drumond de Andrade,

aproximadamente 50m (cinquenta metros), depois pela Rua Beira Linha, antigo leito

da  estrada  de  ferro,  aproximadamente  2.326m  (dois  mil  trezentos  e  vinte  e  seis

metros) e depois pela Rua Padre Argemiro Moreira, aproximadamente mais 200m

(duzentos  metros),  até  encontrar  o  Marco  IGA 248,  de  coordenadas  UTM  E  =

616000,1840 e N = 7806636,8440, localizado no passeio da Rua Padre Argemiro

Moreira, denominado Ponto 4; desse Ponto 4, segue em linha reta com azimute de 0º

e  distância  aproximada  de  1.229m  (mil  duzentos  e  vinte  e  nove  metros);  passa

aproximadamente 1.200m (mil e duzentos metros) pelo Marco de Referência IGA 251,

de coordenadas UTM E = 615999,9570 e N = 7807838,832, até encontrar a margem
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direita do canal da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – Ribeirão da Onça, no

Ribeirão da Onça, denominado Ponto 5; desse Ponto 5, desce pela margem direita do

Ribeirão da Onça,  aproximadamente  3.292m (três  mil  duzentos  e  noventa  e  dois

metros), até encontrar a barra desse Ribeirão da Onça com o Rio das Velhas no

Ponto 1, início e fim desta descrição. As coordenadas aqui descritas encontram-se

representadas no sistema de projeção Universal Transversa de Mercator – UTM –,

referenciadas pelo Meridiano Central nº 45 Wgr; tendo como o “datum” o SAD-69. Os

azimutes  e  distâncias,  área  e  perímetro  foram  calculados  no  plano  de  projeção

UTM.”.

Sala das Comissões, 10 de julho de 201.

Célio Moreira, Presidente e relator - Duarte Bechir - Zé Maia.

PROJETO DE LEI Nº 2.482/2011

(Redação do Vencido)

Altera  a  Lei  nº  13.958,  de  26  de  julho  de  2001,  que cria  a  Área  de  Proteção

Ambiental – APA – Fazenda Capitão Eduardo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 13.958, de 26 de julho de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1º – Fica declarada Área de Proteção Ambiental – APA – Fazenda Capitão

Eduardo a área de 521,9252ha (quinhentos e vinte e um hectares, noventa e dois

ares e cinquenta e dois centiares) e perímetro de 12.430,24m (doze mil quatrocentos

e trinta metros e vinte e quatro centímetros), situada no Município de Belo Horizonte,

e descrita no Anexo desta lei.

Parágrafo Único – As coordenadas referidas no Anexo encontram-se representadas

no Sistema UTM – Projeção Universal Transversa de Mercator –, referenciadas pelo

Meridiano  Central  nº  45  Wgr;  tendo  como  o  “datum”  o  SAD-69.  Os  azimutes  e

distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.”.

Art. 2º – Fica acrescentado à Lei nº 13.958, de 2001, o Anexo desta lei.

Art.  3º  – O art.  4º  da Lei  nº  13.958,  de 2001,  passa a vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art.  4º  –  O  Estado  articular-se-á  com  o  Município  de  Belo  Horizonte  para  a
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implantação, administração e gestão da APA Fazenda Capitão Eduardo.

§ 1º – Para a efetivação do previsto no “caput”, será constituído conselho consultivo

composto  por  representantes  dos  poderes  públicos  estadual  e  municipal,  de

entidades da sociedade civil organizada e da população residente na área abrangida

pela APA.

§  2º  –  O  conselho  a  que  se  refere  o  §  1º  elaborará  o  plano  de  manejo  e  o

zoneamento da APA, observado o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte.”.

Art. 4º – Ficam revogados os arts. 3º e 5º da Lei nº 13.958, de 2001.

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

Anexo

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de 2012)

“Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.958, de 26 de julho de 2001)

A  APA  Fazenda  Capitão  Eduardo  tem  os  seguintes  limites,  medidas  e

confrontações: inicia-se na barra do ribeirão da Onça com o rio das Velhas, chamado

de Ponto 1, Marco de Referência IGA 249, de coordenadas UTM E = 617689,0380 e

N = 7808792.0920; desse Ponto 1, sobe pela margem esquerda do rio das Velhas,

aproximadamente  4.627,00m,  até  encontrar  o  denominado  Ponto  2,  Marco  de

Referência IGA 250, de coordenadas UTM E = 618892,0480 e N = 7805999,8890;

desse  Ponto  2,  segue em  linha  reta,  com  azimute  de  270º  e  distância  de  705m

metros, passa com aproximadamente 41,30m, pelo Marco de Referência IGA 250 de

coordenadas UTM E = 618892,0480 e N = 7805999,8890 e mais, aproximadamente,

658,00m, pelo Marco de Referência IGA 247, de coordenadas UTM E = 618234,0840

e N = 7805999,9550, até encontrar na rua dos Moreiras o denominado Ponto 3; desse

Ponto 3, segue pela rua Carlos Drumond de Andrade, aproximadamente 50m, depois

pela rua Beira Linha, antigo leito da estrada de ferro, aproximadamente 2.326m e

depois pela rua Padre Argemiro Moreira, aproximadamente mais 200m, até encontrar

o  Marco IGA 248,  de  coordenadas  UTM E = 616000,1840 e  N = 7806636,8440,

localizado no passeio da rua Padre Argemiro Moreira, denominado Ponto 4; desse

Ponto 4, segue em linha reta com azimute de 0º e distância aproximada de 1.229m;

passa aproximadamente 1.200m pelo Marco de Referência IGA 251, de coordenadas
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UTM E = 615999,9570 e N = 7807838,832, até encontrar a margem direita do canal

da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – ribeirão da Onça, no ribeirão da Onça,

denominado Ponto 5; desse Ponto 5, desce pela margem direita do ribeirão da Onça,

aproximadamente 3.292m, até encontrar a barra desse ribeirão da Onça com o rio

das Velhas no Ponto 1, início e fim desta descrição.”.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar em epígrafe

“altera o art. 28 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o

Regime  Próprio  de  Previdência  e  Assistência  Social  dos  servidores  públicos  do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

com o art. 102, VII do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em exame pretende alterar o art. 28 da Lei Complementar nº 64, de

2002,  que  institui  o  Regime  Próprio  de  Previdência  e  Assistência  Social  dos

servidores públicos do Estado de Minas Gerais, com vistas a majorar de 11% para

22% a alíquota da contribuição patronal referente aos servidores que ingressaram no

serviço público estadual até 31/12/2001, com efeitos retroativos a 1º/1/2012.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  ressaltamos  que  a  Lei

Complementar  nº  64,  de  2002,  reformou o  sistema previdenciário  dos  servidores

públicos do Estado de Minas Gerais,  criando dois fundos:  o Fundo Financeiro de

Previdência - Funfip -, ao qual compete o pagamento de benefícios dos servidores

que  ingressaram  no  serviço  público  estadual  até  31/12/2001,  e  o  Fundo  de

Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg -, ao qual compete o pagamento

dos benefícios dos servidores que ingressaram a partir de 1º/1/2002.
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O Funpemg garante que os trabalhadores do setor público integrem um regime de

capitalização que é financeira e atuarialmente equilibrado, ou seja, cria um sistema

autossustentado de previdência. Entretanto, o antigo regime, suportado pelo Funfip,

representa  um processo  de  transição,  que  precisa  arcar  com a  cobertura  de  um

passivo elevado.

Com  o  intuito  de  buscar  uma  salutar  realidade  previdenciária,  o  projeto  de  lei

pretende majorar a contribuição patronal do Funfip. Por meio da Mensagem nº 255,

de 2012, o Governador do Estado informou que as alterações não ensejam aumento

de  despesas  para  o  erário,  uma  vez  que  visam  “tão  somente  a  uma  melhor

representação das parcelas patronais em relação aos valores despendidos a esse

título”, no âmbito do Funfip.

Cabe destacar que o Estado vem aportando continuamente recursos com vistas a

suprir  a insuficiência das receitas provenientes das contribuições do funcionalismo

público e das contribuições patronais, de forma a permitir o pagamento dos benefícios

previstos.

A proposição em tela pretende,  portanto,  melhorar  a realidade previdenciária  do

Estado  ao  ajustar  o  valor  da  contribuição  patronal  à  necessidade  do  Funfip,

classificando  adequadamente  os  recursos  que  lhe  eram  anteriormente  aportados.

Dessa  forma,  não  há  que  se  falar  em  aumento  de  despesa,  uma  vez  que  tais

recursos  já  vêm sendo  alocados  no Fundo  pelo  Tesouro  estadual.  Sendo  assim,

torna-se  desnecessária  a  apresentação  da  estimativa  do  impacto  orçamentário-

financeiro,  da  declaração  do  ordenador  de  despesa  de  que  há  adequação

orçamentária e financeira com a LOA, bem como compatibilidade da despesa com as

demais normas do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e com a Lei de

Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 28/2012 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Ulysses Gomes - João Vítor Xavier -

Romel Anízio.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2012

(Redação do Vencido)

Altera o art. 28 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o

Regime  Próprio  de  Previdência  e  Assistência  Social  dos  servidores  públicos  do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 1º do art. 28 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 28 - (...)

§ 1º - A alíquota de contribuição patronal será:

I - para os segurados de que tratam os incisos I, II e III do “caput” do art. 3º que

tenham  ingressado  no  serviço  público  estadual  até  31  de  dezembro  de  2001,

equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no “caput” deste artigo;

II - para os segurados de que tratam os incisos I, II e III do “caput” do art. 3º que

tenham  ingressado  no  serviço  público  estadual  após  31  de  dezembro  de  2001,

observado o disposto no art. 37:

a) equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no “caput” deste artigo,

até 31 de dezembro de 2012;

b) de 19% (dezenove por cento), a partir de 1º de janeiro de 2013;

III - para o segurado de que trata o inciso V do “caput” do art. 3º, equivalente ao

dobro da alíquota de contribuição prevista no “caput” deste artigo.”.

Art. 2º - Fica revogado o § 5º do art. 28 da Lei Complementar nº 64, de 2002.

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

retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2012.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.783/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera dispositivos

da Lei nº 15.910, de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais –

Fhidro.



580
____________________________________________________________________________

Aprovado no 1° turno na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 2 a 7,

retorna agora o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos

termos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise pretende alterar dispositivos da Lei nº 15.910, de 2005,

que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável

das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – Fhidro –, com vistas a permitir

que recursos do Fundo possam ser utilizados para o custeio da estruturação e da

manutenção dos comitês  de  bacia  hidrográfica,  fortalecendo a sua atuação como

instrumento de gestão de recursos hídricos. Tal suporte financeiro estaria limitado ao

percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor total anual do Fundo, nos

termos de regulamento.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a principal fonte de

recursos  do  Fhidro  tem  sido  a  compensação  financeira  por  áreas  inundadas  por

reservatórios para a geração de energia elétrica a que se referem as Leis Federais

nos 7.990, de 1989, e 8.001, de 1990. Conforme consultas realizadas no Armazém do

Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi –, as receitas do Fhidro têm

sido  mais  do  que  suficientes  para  arcar  com  suas  atuais  despesas.  Ademais,  é

estabelecido um percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) dos recursos do

fundo para o custeio de ações de estruturação física e operacional dos comitês de

bacia hidrográfica; desse modo, caso o valor arrecadado sofra redução, tais despesas

também se reduzirão, não comprometendo o orçamento do Estado.

Portanto, a medida proposta não contraria os dispositivos legais, já que o intuito da

Lei  Complementar  nº  101,  de  2000 – Lei  de  Responsabilidade Fiscal  –,  é que o

Estado não se comprometa com despesas com as quais  futuramente não poderá

arcar, onerando sobremaneira o Tesouro estadual.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.783/2012, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.
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Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana, relator – Ulysses Gomes – Romel Anízio -

João Vítor Xavier.

PROJETO DE LEI N° 2.783/2012

(Redação do Vencido)

Altera dispositivos da Lei n° 15.910, de 21 de deze mbro de 2005.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 2° e o inciso II do art. 5° da Lei  n° 15.910, de 21 de dezembro de

2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – O Fhidro tem por objetivo dar suporte fi nanceiro a programas, projetos e

ações, em consonância com as Leis Federais n° 6.938 , de 31 de agosto de 1981, e n°

9.433, de 8 de janeiro de 1997, e com a Lei n° 13.1 99, de 29 de janeiro de 1999, que

visem:

I – à racionalização do uso e à melhoria dos recursos hídricos, quanto aos aspectos

qualitativos e quantitativos;

II – à prevenção de inundações e ao controle da erosão do solo;

III – à implantação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos;

IV – ao custeio, quando necessário, de ações de estruturação física e operacional

dos  comitês  de  bacia  hidrográfica,  previstos  e  instituídos  pelo  Estado  de  Minas

Gerais, pelo prazo máximo de três anos, contados do início da implementação do

instrumento de cobrança pelo uso da água da respectiva bacia.

(...)

Art. 5° – (...)

II – não reembolsável, para pagamento de despesas de consultoria, elaboração e

implantação de projetos ou empreendimentos de proteção e melhoria dos recursos

hídricos  aprovados  pelos  comitês  de  bacia  hidrográfica  da  respectiva  área  de

influência  ou,  na  falta  ou  omissão  destes,  pelo  Conselho  Estadual  de  Recursos

Hídricos – CERH –, e para custeio de ações de estruturação física e operacional dos

comitês de bacia hidrográfica previstos e instituídos pelo Estado de Minas Gerais.”

Art. 2° – O § 4° do art. 5° da Lei n° 15.910, de 20 05, fica acrescido do seguinte

inciso IV:
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“§ 4° – (...)

IV – promover o custeio de ações de estruturação física e operacional dos comitês

de bacia hidrográfica previstos e instituídos pelo Estado de Minas Gerais com vistas

ao fortalecimento de sua atuação.”

Art. 3° – O art. 5° da Lei n° 15.910, de 2005, fica  acrescido do seguinte § 8°:

“§ 8° – Fica estabelecido o percentual de até 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do

valor  total  anual  do  Fhidro,  nos termos  deste artigo,  para o  custeio de ações  de

estruturação  física  e  operacional  dos  comitês  de  bacia  hidrográfica  previstos  e

instituídos pelo Estado de Minas Gerais, nos termos do regulamento.”

Art.  4° –  Os  comitês  de  bacia  hidrográfica  que  já  t enham  implementado  o

instrumento  de  cobrança pelo  uso  da  água da  respectiva  bacia  poderão  receber

recursos do Fundo, no prazo de um ano a contar da publicação desta lei, nos termos

do inciso IV do art. 2º da Lei nº 15.910, de 2005, com a redação dada por esta lei,

observado o disposto em regulamento.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.996/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, altera o art. 13 da Lei

nº 19.091, de 30/7/2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação – FEH –,

criado pela Lei nº 11.830, de 6/7/1995.

Aprovada no 1º turno, na forma original, retorna a matéria a esta Comissão para

receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Fundamentação

A proposição em análise pretende modificar o art. 13 da Lei nº 19.091, de 2010, que

dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação - FEH.

De  acordo  com  o  projeto,  o  grupo  coordenador  passará  a  contar  com  oito

integrantes,  tendo  sido  excluída  a  representação  da  Assembleia  Legislativa.  E,

embora  permaneça  inalterado  o  número  de  representantes  da  sociedade  civil

organizada, duas vagas passam a ser ocupadas por representantes de movimentos

populares.
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Conforme  manifestação  desta  Comissão  no  1º  turno,  destaca-se  que  a

implementação  das  medidas  propostas  não  implica  geração  de  despesas  para  o

erário  e,  por  conseguinte,  violação  à  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Tampouco

violam dispositivos da Lei  Complementar nº 91, de 19/1/2006, que dispõe sobre a

instituição, gestão e extinção de fundos estaduais.

Sendo assim, entendemos que não há óbice ao prosseguimento, nesta Casa, do

projeto sob análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.996/2012, no 2º

turno, na forma do original.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - João Vítor Xavier - Romel Anízio - Doutor Viana.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.033/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Itacambira o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

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

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.033/2012 de conceder autorização para que o Poder

Executivo possa doar ao Município de Itacambira o imóvel com área de 101,60m²,

situado na Avenida Francisco Bicalho, nesse Município, para a instalação de órgãos

municipais.

É importante observar que o art. 2º da proposição determina a reversão do bem ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece

que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos,

o donatário  não houver procedido ao registro do imóvel;  e  o art.  4º  dispõe que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –
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documento  que  comprove  a  destinação  do  bem,  conforme  estabelecido  na

autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.033/2012, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente – João Vítor Xavier, relator – Ulysses Gomes – Romel Anízio –

Doutor Viana.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.056/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Carmópolis  de  Minas  o  imóvel  que

especifica.

Aprovada no 1º  turno na forma apresentada, a proposição retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.056/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Carmópolis de Minas o imóvel constituído de terreno com área

de 4.500m², situado na Praça dos Passos, nº 33, Centro, nesse Município.
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Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da proposição determina que  o  imóvel  será

destinado ao funcionamento da Escola Municipal Américo Leite.

No mesmo sentido, o art. 2º do projeto determina a reversão do bem ao patrimônio

do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece que essa

autorização  tornar-se-á  sem  efeito  se,  findo  o  mesmo  prazo  de  cinco  anos,  o

donatário  não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o

Município encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –

documento  que  comprove  a  destinação  do  bem,  conforme  estabelecido  na

autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que a proposição em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.056/2012, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - João Vítor Xavier - Romel Anízio -

Doutor Viana.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.057/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.057/2012 visa autorizar
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o Poder Executivo a doar ao Município de Capim Branco o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

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

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.057/2012 de conceder autorização para que o Poder

Executivo possa doar ao Município de Capim Branco o imóvel com área de 700m²,

situado nesse Município. De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o

imóvel será destinado ao funcionamento de escola municipal.

É importante observar que o art.  2º do projeto determina a reversão do bem ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece

que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos,

o donatário  não houver procedido ao registro do imóvel;  e  o art.  4º  dispõe que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –

documento  que  comprove  a  destinação  do  bem,  conforme  estabelecido  na

autorização.

Após análise, conclui-se que a proposição em apreço se encontra de acordo com

os preceitos legais que tratam de alienação de bem público estadual, pois a alienação

somente  pode  ser  realizada  com  autorização  desta  Assembleia  Legislativa,  por

exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública; e do §

2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ademais, não representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei

orçamentária. Portanto, ratifica-se o entendimento desta Comissão de que a matéria

pode ser transformada em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.057/2012, no

2º turno, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente – Romel Anízio, relator – João Vítor Xavier – Doutor Viana –

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.058/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.058/2012 visa autorizar

o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Barão  do  Monte  Alto  o  imóvel  que

especifica.

Aprovada no 1º  turno na forma apresentada, a proposição retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.058/2012 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Barão do Monte Alto o imóvel com área de 10.000m², situado na Fazenda Reduto,

Distrito de Cachoeira Alegre, naquele Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel será destinado

à  construção  de  academia  da  saúde  e  quadra  poliesportiva  para  atender  à

comunidade local e ao funcionamento de escola municipal.

O art. 2º determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece que essa autorização tornar-se-á sem

efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o donatário não houver procedido ao

registro do imóvel; e o art. 4º dispõe que o donatário encaminhará à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação

do bem, conforme estabelecido na autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que
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estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.058/2012, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana, relator – Ulysses Gomes – Romel Anízio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.128/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “altera o art. 96

da Lei  Delegada nº 180,  de 20/1/2011,  que dispõe sobre a estrutura orgânica da

administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

As Comissões de Administração Pública, de Educação, Ciência e Tecnologia e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, concluíram pela aprovação da matéria.

Em Plenário, foi apresentado o Substitutivo nº 1, que recebeu parecer da Comissão

de Administração  Pública  pela  rejeição  e  pela  aprovação do projeto  na  forma do

Substitutivo nº 2, que apresentou.

O projeto foi aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de

Administração Pública.

Retorna, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer no 2º turno, nos

termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A matéria em análise tem por objetivo alterar o art. 96 da Lei Delegada nº 180, de
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2011.  Esse artigo  estabelece as finalidades  e competências  da  Fundação Centro

Tecnológico de Minas Gerais – Cetec –, autarquia vinculada à Secretaria de Estado

de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sectes.

Segundo a mensagem do Governador que encaminhou a proposta, o objetivo da

alteração legislativa é permitir que o Cetec, “em cooperação com outras instituições,

apoie o desenvolvimento socioeconômico por meio da prospecção e identificação de

tecnologias de interesse do Estado, bem como de fontes de financiamento para o

aprimoramento e a inovação científico-tecnológicos, de forma a elevar a produtividade

e a competitividade das indústrias instaladas ou em instalação em Minas Gerais”.

O  projeto  sofreu  modificações  em  razão  do  Substitutivo  nº  2  apresentado pela

Comissão de Administração Pública, que rejeitou o Substitutivo nº 1 apresentado em

Plenário.  O  Substitutivo  nº  2  contempla,  além  da  nova  finalidade  e  das  novas

competências que se pretende atribuir ao Cetec, algumas que cabem atualmente a

ele. Dessa forma, o substitutivo aprimora o projeto, na medida em que permite que o

Cetec possa atuar de maneira mais ampla na consecução de seus objetivos.

Como já  mencionado em  1º  turno,  a  remodelagem institucional  pretendida  pela

proposição permitirá ao Cetec incrementar o apoio à produção industrial, em especial,

no  momento de  queda de produtividade a que está sujeito  o  Estado,  elevando a

produtividade e competitividade das indústrias instaladas ou em instalação em Minas

Gerais, permitindo a geração e a manutenção de empregos de qualidade no Estado.

Sendo assim, no que é próprio desta Comissão, parece não haver impedimento à

tramitação da matéria em estudo.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1, no intuito de compatibilizar o conteúdo do

inciso VIII do art. 96 com a finalidade atribuída ao Cetec pela proposição, deixando

claro que o exercício da competência prevista no referido inciso poderá se dar de

forma direta ou indireta.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.128/2012 na

forma do vencido em 1° turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso VIII do parágrafo único do art. 96 a que se refere o art. 1º do projeto
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a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

'Art. 96 – (…)

Parágrafo único – (…)

VIII  –  prestar,  direta  ou  indiretamente,  serviços  relacionados  à  transferência,  à

adaptação, ao aperfeiçoamento, à criação e à aplicação de tecnologias básicas;'.”.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Ivair  Nogueira, Presidente -  Lafayette de Andrada, relator - Liza Prado - Antônio

Carlos Arantes.

PROJETO DE LEI N° 3.128/2012

(Redação do Vencido)

Altera o art. 96 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre

a  estrutura  orgânica  da  administração  pública  do  Poder  Executivo  do  Estado  de

Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – O art.  96 da Lei Delegada n° 180, de 20 d e janeiro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 96 – A Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – Cetec –, a que se

refere a alínea “b” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011, tem por

finalidade  apoiar,  por  meio  de  parcerias,  a  gestão  e  a  difusão de conhecimentos

técnicos e científicos e o desenvolvimento tecnológico das empresas, com vistas à

elevação  da  produtividade  e  da  competitividade  industrial  no  Estado  e  ao

desenvolvimento econômico e social sustentável.

Parágrafo único – Compete ao Cetec, observada a política formulada pela Sectes:

I – apoiar o Estado na formulação e viabilização de políticas públicas nas áreas de

pesquisa, desenvolvimento e inovação;

II – realizar análises de conjuntura e monitoramento das tendências da economia

industrial estadual, nacional e internacional, observadas as diretrizes de planejamento

público geral e da área industrial;

III – realizar prospecção de tecnologias de interesse estratégico e identificação de

fontes de financiamento para desenvolvimento e inovação;
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IV  –  difundir  informações  de  natureza  tecnológica,  experiências  e  projetos

executados  junto  à  sociedade  e  criar  mecanismos  para  facilitar  a  proteção  aos

direitos de propriedade intelectual e patentária da indústria mineira;

V  –  promover  o  intercâmbio  com  entidades  de  pesquisa,  desenvolvimento,

inovação, extensão, educação profissional e serviços técnicos de referência e com as

instituições  de  ensino  superior,  públicas  ou  privadas,  estaduais,  nacionais  ou

internacionais, tendo em vista os interesses e as necessidades técnicas da indústria

no Estado;

VI – organizar atividades de avaliação de estratégias e de impactos econômicos e

sociais  das  políticas,  programas  e  projetos  destinados  à  indústria  e  ao

desenvolvimento tecnológico;

VII – apoiar o desenvolvimento, em parceria com o setor industrial, de tecnologias e

processos convencionais ou inovadores de produção, ambientalmente sustentáveis e

limpos,  para  o  progresso  da  indústria  no  Estado,  provendo  competitividade  e

ampliação quantitativa e qualitativa dos postos de trabalho;

VIII  –  prestar  serviços  relacionados  à  transferência,  à  adaptação,  ao

aperfeiçoamento, à criação e à aplicação de tecnologias básicas;

IX – contribuir para a formação e a capacitação de recursos humanos em sua área

de atuação;

X  –  estimular  a  utilização  adequada  das  potencialidades  naturais  do  Estado  e

contribuir para a consolidação de seu parque industrial.”.

Art.  2º – Caberá ao Cetec, no prazo de até cento e oitenta dias, adequar suas

normas internas às previsões desta lei.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.211/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e tem por objetivo

alterar a Lei nº 20.022, de 5/1/2012.

Aprovada no 1º  turno na forma apresentada, a proposição retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,
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combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.211/2012 altera o “caput” do art. 1º da Lei nº 20.022, de 2012,

que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de São João del-Rei, com

a finalidade de retificar a descrição e os dados do referido bem, para possibilitar a

efetivação da finalidade de abrigar a Câmara desse Município.

Cabe ressaltar que a alteração proposta pela proposição em análise está de acordo

com os preceitos legais que tratam da transferência de domínio de patrimônio público,

uma vez que atende às exigências do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da

Lei  Federal  nº  8.666,  de 1993,  que institui  normas para licitações  e contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ademais,  transformada em lei,  a  proposição não representará despesas para o

erário e não acarretará repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.211/2012, no

2º turno.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.329/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o projeto de lei sob comento dispõe sobre a

revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  da  Secretaria  da

Assembleia Legislativa referente ao ano de 2012.

Aprovada no 1º turno, na forma original, vem agora a matéria a esta Mesa para

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 195, combinado com o art. 79,

VIII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise teve, no 1º turno, seus aspectos formais, financeiros e
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orçamentários  devidamente  apreciados.  Como  não  houve  alterações  no  texto

apresentado durante a sua tramitação, não há novas questões a serem abordadas.

Contudo,  merece destaque o  fato  de o  projeto  assegurar  a  revisão geral  anual

preconizada pela Constituição da República, no inciso X de seu art. 37, bem como no

“caput”  do  art.  24  da  Constituição  mineira.  Com  a  edição  da  Lei  nº  19.838,  de

2/12/2011, ficou estabelecido o mês de abril como marco para a recomposição da

remuneração  e  dos  proventos  dos  servidores  da  Secretaria  da  Assembleia

Legislativa. Com base nesses preceitos, apurou-se, de 1º de maio de 2011, data a

partir da qual vigorou o último reajuste concedido, até o mês de março de 2012, o

percentual correspondente a 4,44% (quatro vírgula quarenta e quatro por cento), a

vigorar, por conseguinte, a partir de 1º de abril de 2012.

Relativamente à incidência da revisão geral proposta sobre proventos e pensões,

importa  esclarecer  que  o  índice  previsto  no  projeto  não  se  aplica  aos  proventos

calculados nos termos dos §§ 3° e 17 do art. 40 da Constituição Federal e que sejam

reajustados na forma estabelecida no § 8° do mesmo artigo, vale dizer, proventos

calculados sem paridade com a remuneração dos servidores ativos e reajustados

pelas regras do Regime Geral de Previdência Social – RGPS –, conforme o disposto

na  Lei  Federal  nº  18.887,  de  2004.  Estão  ainda fora  do  alcance  da revisão  dos

proventos  os  servidores  de  que  trata  o  art.  9° da  L ei  Complementar  nº  100,  de

5/11/2007, cujo cálculo e sistemática de reajuste também se regem pelo RGPS.

Por fim, importa salientar que o projeto que ora analisamos não prevê aumento real

de  salário,  mas  recomposição  dos  valores  remuneratórios  em  virtude  de  inflação

acumulada em períodos anteriores, de modo a buscar a manutenção do poder de

compra do servidor e a reconhecer seu comprometimento e participação para atingir

as metas institucionais traçadas para o Poder Legislativo, especialmente o esforço

realizado  para  o  alcance  das  metas  estabelecidas  no  âmbito  do  Direcionamento

Estratégico Assembleia 2020.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.329/2012, no

2º turno, na forma original.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de julho de 2012.
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Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.330/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Projeto

de Resolução nº 3.330/2012 altera as Resoluções nºs 5.214, de 23/12/2003, e 5.347,

de  19/12/2011,  que  dispõem  sobre  o  Sistema  de  Carreira  dos  Servidores  da

Secretaria da Assembleia Legislativa, e dá outras providências.

Aprovado  no  1° turno  na  forma  original,  o  projeto  f oi  distribuído  à  Mesa  da

Assembleia  para,  nos  termos  do  inciso  VIII  do  “caput”  do  art.  79  do  Regimento

Interno, receber parecer para o 2° turno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe tem o objetivo de promover ajustes nos procedimentos a

serem  observados  para  o  cumprimento  das  condições  necessárias  ao

desenvolvimento do servidor da Secretaria da Assembleia Legislativa na respectiva

carreira.

Além disso, prevê que o servidor aposentado com direito à paridade que, ainda na

atividade, tenha obtido, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da pontuação atribuída à

avaliação individual de desempenho nos três anos que antecederam sua passagem à

inatividade  poderá  ser  reposicionado  no  primeiro  ou  no  segundo  padrão  de

vencimento  subsequente  àquele  com  base  no  qual  tenham  sido  calculados  seus

proventos, desde que possua a escolaridade exigida para a classe visada .

Propõe, ainda, a criação de três funções gratificadas para atender à necessidade de

reorganização da estrutura de alguns órgãos da Secretaria da Assembleia Legislativa.

Por  fim,  altera  uma  das  atribuições  do  Procon  Assembleia,  para  ajustar  o

procedimento relativo à aplicação de sanções a empresas que descumpram normas

relativas  à  proteção  do  consumidor.  Assim,  diante  da  constatação  de  prática  de

conduta lesiva ao consumidor, o referido órgão deverá lavrar o auto competente e

encaminhá-lo ao Ministério Púbico para a adoção das providências pertinentes.

Em relação aos aspectos formais da proposição, entendemos não existir nenhuma
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impropriedade  de  natureza  constitucional,  financeira  ou  orçamentária  que

comprometa a sua aprovação, conforme já se detalhou quando de sua análise no 1º

turno.

Ao ensejo, apresentamos as Emendas nº 1 e nº 2, com a finalidade de adequar o

disposto no art. 9º da Resolução nº 5.214, de 2003, e no art. 5º da Resolução nº

5.347, de 2011, às normas que disciplinam o desenvolvimento do servidor desta Casa

na respectiva carreira.

Por todas as razões expostas, impõe-se como conveniente e oportuna a aprovação

do Projeto de Resolução nº 3.330/2012.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.330/2012, no

2º turno, com as Emendas nº 1 e nº 2, a seguir redigidas:

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

Art. - O parágrafo único do art. 9º da Resolução nº 5.214, de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 9º - (…)

Parágrafo único - É vedado o cômputo do mesmo período aquisitivo para obtenção

da progressão e da promoção de que tratam, respectivamente, os arts. 5º e 6º desta

resolução.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

Art. - O art. 5º da Resolução nº 5.347, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 5° - Regulamento disporá sobre a ordem de con cessão de desenvolvimento na

carreira,  na  hipótese  de  o  servidor  fazer  jus,  concomitantemente,  a  diferentes

mecanismos de desenvolvimento na carreira.”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.729/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.729/2011, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Bicas o imóvel que especifica, foi aprovado

no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.729/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bicas o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Bicas imóvel com

área de 1.302,07m² (mil trezentos e dois vírgula zero sete metros quadrados), situado

na Rua Dona Ana, nº 123, naquele Município, registrado sob o nº 5.711, a fls. 76 do

Livro 2-O, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bicas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de  um  Centro  Cultural  que  abrigará  a  Biblioteca  Municipal  e  outras  instalações

necessárias para o desenvolvimento de ações nas áreas de esporte, cultura e lazer.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art.  2º, o Município de Bicas não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art. 4º - O Município de Bicas encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.
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Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.730/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.730/2011, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Piracema  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.730/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Piracema  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Piracema imóvel

com área de 10.000m² (dez mil  metros  quadrados),  situado no lugar  denominado

Morro Queimado, naquele Município, registrado sob o nº 3.193, a fls. 60 do Livro 3-E,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Passa Tempo.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de um

posto de atendimento médico e de um centro esportivo.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Piracema não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Piracema  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.731/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.731/2011, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Juscelino o imóvel que especifica,

foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.731/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Juscelino o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a  doar  ao  Município  de  Presidente

Juscelino imóvel com área de 10.000m2 (dez mil metros quadrados), situado na Rua

Dr. Paulo Salvo, nº 70, Centro, naquele Município, registrado sob o nº 13.327, a fls.

50 do Livro 3-X, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

área cultural e ao cultivo de horta comunitária.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Presidente Juscelino não houver procedido ao

registro do imóvel.

Art. 4º - O Município de Presidente Juscelino encaminhará à Secretaria de Estado

de Planejamento e  Gestão -  Seplag  -  documento  que comprove a destinação do

imóvel prevista no parágrafo único do art. 1º.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.907/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.907/2012, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Campos Gerais o imóvel que especifica, foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.907/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campos Gerais o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Campos Gerais

imóvel  com  área  de  10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados),  situado  no  lugar

denominado Gama ou Cordeiro, naquele Município, registrado sob nº 6.813, a fls. 82

do Livro 3-G, no Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Campos Gerais.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação da

Associação  dos  Produtores  Rurais  da  Comunidade  de  Cordeiros,  do  Centro

Experimental  da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -  Epamig -,

para pesquisa em fruticultura, e de centro comunitário para a criação de viveiro de

árvores nativas.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art.  2º,  o  Município de Campos Gerais  não houver  procedido  ao



600
____________________________________________________________________________

registro do imóvel.

Art. 4º - O Município de Campos Gerais encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 11 AO PROJETO DE LEI Nº 3.099/2012

(Nova redação, nos termos do § 1º do art. 138 do regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  em  epígrafe,  de  autoria  do  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,

promove incorporação de parcela da Gedima ao vencimento básico dos servidores

das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária, reajusta as tabelas de vencimento

básico da carreira de Auditor Interno do Poder Executivo, altera as Leis nº 15.463, de

13/1/2005, e nº 18.974, de 29/6/2010, e dá outras providências.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, ratificando a conclusão da Comissão que a

precedeu.

Esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Na fase da discussão do projeto em 1º turno, foram apresentadas em Plenário as

Emendas nos 1 a 11, cujos autores são, por ordem de apresentação, os Deputados

Sávio Souza Cruz, Ulysses Gomes, Neider Moreira, Dalmo Ribeiro, Carlin Moura e

Rogério Correia, as quais vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos do

art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa promover alterações na estrutura remuneratória de
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diversas  carreiras  do  Poder  Executivo  estadual,  por  meio  de  incorporação  de

gratificações ao vencimento, criação de cargos e concessão de reajustes.

De acordo com a mensagem que encaminha o projeto, o Governador do Estado

assevera  que  “tal  iniciativa  tem  como  objetivo  promover  ajustes  à  legislação  de

pessoal em vigor, tendo em vista o seu aprimoramento e a valorização do servidor”.

Durante  a  fase  de  discussão  da  proposição  em  1º  turno,  foram  recebidas  em

Plenário as Emendas nos 1 a 11, a seguir analisadas.

A Emenda nº 1, do Deputado Sávio Souza Cruz, pretende dar nova redação ao art.

5º do projeto, de forma a alterar a regra de promoção de todas as carreiras do Grupo

de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo.

A Emenda nº 2, de autoria do Deputado Ulysses Gomes, tem como objetivo incluir a

possibilidade de o servidor do cargo de provimento efetivo da carreira de Auxiliar de

Metrologia e Qualidade ser designado para o exercício da autoridade metrológica e

de avaliação de conformidade e qualidade de produtos e serviços.

A Emenda nº 3, de autoria do Deputado Neider Moreira, visa corrigir omissão no

Substitutivo nº 1, fazendo constar o artigo que faculta a incidência de contribuição

previdenciária sobre a Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade

Individual e Institucional – Gedama.

As Emendas nºs 4 e 5, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro, objetivam dar nova

redação aos arts. 5º e 6º do projeto, de forma a alterar a regra de promoção de todas

as carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo.

As  Emendas  nºs  6  e  7,  de  autoria  do  Deputado  Carlin  Moura,  visam alterar  a

redação do “caput” do art. 24 e suprimir o art. 23, ambos da Lei nº 15.463, de 2005,

modificando as regras de progressão e promoção por escolaridade adicional de todas

as carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo.

A  Emenda  nº  8,  de  autoria  do  Deputado  Neider  Moreira,  altera  os  valores

constantes  na  tabela  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Advogado  Autárquico,

reajustando-os e retroagindo seus efeitos a 1º/5/2012.

As  Emendas  nºs  9  a  11,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  objetivam,

respectivamente, conceder os reajustes previstos nos arts. 17 e 18 do Substitutivo nº

2 a todas as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo; alterar a
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redação do art. 15 do Substitutivo nº 2, estendendo a promoção prevista no citado

artigo a todas as carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder

Executivo; e alterar os valores constantes na tabela de vencimento básico da carreira

de Gestor Governamental, reajustando-os.

Durante  a  fase  de  discussão,  foi  apresentada  pelo  Deputado  Rogério  Correia

proposta de emenda cujo objetivo é suprimir o inciso I do art. 40 do Substitutivo nº 2,

que revoga o art.  152 da Lei nº  7.109, de 13/1/1977, com a qual  concordamos e

acatamos ao final deste parecer.

No que se refere às Emendas nºs 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11, em que pese a nobre

intenção dos parlamentares, elas implicam, em última análise, aumento de despesas

com pessoal  para  o  erário,  gerando impacto  financeiro no  Orçamento do Estado,

razão pela qual somos levados a rejeitá-la.

Conforme jurisprudência  pacificada do Supremo Tribunal  Federal  – STF –  (vide

Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  –  ADI  –  nº  2.791/PR,  nº  4.062MC/SC  e  nº

2.113/MG), é inconstitucional emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do

Chefe do Executivo que resulte em aumento de despesa, visto que afronta o art. 63, I,

da Constituição da República.

No tocante  às  Emendas  nºs  2  e  6,  verifica-se  que elas  não  pretendem  alterar

matéria já tratada no âmbito do projeto em análise, mas sim inserir no seu conteúdo

assuntos novos, ainda não abarcados pela iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Posto isso, é preciso esclarecer que a matéria veiculada na Emenda nº 2 tem como

tema a definição de atribuições de cargos públicos pertencentes ao Poder Executivo,

especialmente  a  fixação  da  competência  exclusiva  dos  cargos  de  Auxiliar  de

Metrologia  e  Qualidade,  Agente  Fiscal  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade  e  de

Analista  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade  para  o  exercício  da  “autoridade

metrológica e de avaliação de conformidade e qualidade de produtos e serviços”.

A seu  turno,  a  Emenda  nº  6  altera  as  regras  de  progressão  ou  promoção por

escolaridade adicional na hipótese de formação superior àquela exigida para o nível

em que o servidor estiver posicionado,  excluindo requisitos como cumprimento de

interstício temporal de efetivo exercício no mesmo grau da carreira e a necessidade

de  o  servidor  ter  obtido  determinado  número  mínimo  de  avaliações  periódicas
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satisfatórias.

Contudo, nos termos do art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição da República, e do art.

66,  III,  “b”,  da  Constituição Estadual,  é  de  iniciativa  privativa  do Chefe do Poder

Executivo as proposições que disponham sobre os servidores públicos vinculados a

esse Poder. Isso significa que projetos de lei que criam os cargos públicos vinculados

ao Poder Executivo estadual e definem as suas atribuições, remunerações, direitos e

vantagens não podem ser deflagrados pelos parlamentares.

Sobre o tema, assim já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

“Ação Direita de Inconstitucionalidade – Lei estadual de iniciativa parlamentar que

intervém no regime jurídico de servidores públicos vinculados ao Poder Executivo –

Usurpação  do  poder  de  iniciativa  reservado  ao  Governador  do  Estado  –

Impossibilidade. [...]” (ADI 2364 MC; Relator Ministro Celso Mello; DJ de 14-12-2001)

[…] Inconstitucionalidade. Ação direta. Art. 5° da Lei n° 1.124/2000, do Estado do

Tocantins.  Administração  pública.  Criação  de  cargos  e  funções.  Fixação  de

atribuições e remuneração dos servidores. Efeitos jurídicos delegados a decretos do

Chefe do Executivo. Aumento de despesas. Inadmissibilidade. Necessidade de lei em

sentido formal, de iniciativa privativa daquele. Ofensa aos arts. 61, § 1°, inc. II, “a”, e

84, inc. VI, “a”, da C. […] (ADI 3232; Relator Ministro Cezar Peluso; Dje de 3/10/2008)

Sendo  assim,  conflita  com  o  Princípio  da  Separação  dos  Poderes  a  emenda

parlamentar que pretende trazer matéria nova ao projeto de iniciativa exclusiva do

Governador do Estado, usurpando a sua prerrogativa.

Por fim, a Emenda nº 3 já teve seu conteúdo incorporado no Substitutivo nº 2, razão

pela qual o seu objeto torna-se inócuo.

Na oportunidade, tendo em vista o recebimento nesta Casa do Ofício nº 325/2012,

da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  entendemos  ser  prudente

apresentar  as  Emendas  nºs  12  e  13  ao  Substitutivo  nº  2,  a  fim  de  aprimorá-lo.

Ressalte-se que as emendas ora apresentadas não geram repercussão financeira.

A Emenda nº 12 diz respeito à necessidade de se excluir, do “caput” do art. 13 do

Substitutivo  nº  2,  a referência à Fundação Helena Antipoff,  uma vez que,  embora

exista previsão de cargos de Professor de Educação Superior no quadro de pessoal

da referida entidade, atualmente nenhum deles encontra-se provido.
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Dessa maneira, a regra de antecipação da promoção prevista no “caput” do artigo

acima mencionado deve abranger os servidores em efetivo exercício ocupantes de

cargos da carreira de Professor de Educação Superior lotados na Universidade do

Estado de Minas Gerais – Uemg – e na Universidade Estadual de Montes Claros –

Unimontes.

Já a Emenda nº 13 visa suprimir o art. 15 do Substitutivo nº 2, o qual se tornou

incoerente, em virtude das novas regras de promoção previstas nos arts. 13 e 14 do

mesmo substitutivo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas n°s 1 a 11, apresentadas

em Plenário ao Projeto de Lei n° 3.099/2012, e pela  aprovação das Emendas nºs 12 a

14 ao Substitutivo nº 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 12

Suprima-se, no art. 13 do Substitutivo nº 2, a expressão “e na Fundação Helena

Antipoff”.

EMENDA Nº 13

Suprima-se o art. 15 do Substitutivo nº 2.

EMENDA Nº 14

Suprima-se o inciso I do art. 40 do Substitutivo nº 2.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

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

Xavier - Tiago Ulisses.

TRANSCRIÇÃO

MATÉRIA JORNALÍSTICA TRANSCRITA NOS ANAIS EM ATENÇÃO A

REQUERIMENTO DO DEPUTADO DUARTE BECHIR PUBLICADO NO “DIÁRIO DO

LEGISLATIVO” DE 23/3/2012

Prevenção e segurança*

Aécio Neves

Escrevo  ainda  em  Washington,  onde  cumpri  missão  solicitada  pelo  governador

Anastasia  de  negociar  com  o  BID  recursos  para  os  programas  de  prevenção  à



605
____________________________________________________________________________

criminalidade dirigidos a jovens que vivem em áreas de risco social em Minas.

Trata-se de um tipo de investimento importante para todo o país. No caso de Minas,

significa  a  continuidade  de  experiências  inovadoras  que  lidam  com  este  grande

desafio contemporâneo de maneira diferenciada e mais eficiente.

Neste modelo, o programa mineiro Fica Vivo tem sido indicado como referência a

outros países pelo BID, Banco Mundial e ONU. Pesquisas neste campo constatam

que os programas de prevenção à criminalidade são, de longe, os que obtêm maior

êxito na garantia  de segurança das comunidades. Provam que nem sempre mais

armamentos significam mais segurança.

Em Bogotá (Colômbia) e em Boston (EUA), a rede do narcotráfico e as gangs foram

desmontadas a partir  da interferência do Estado na comunidade. Depois da prisão

dos delinquentes, essas áreas foram resgatadas por ações sociais em parceria com

ONGs e  igrejas,  para  assistência  de  jovens em novos  espaços  de convivência e

aprendizado.

Nas UPPs do Rio não tem sido diferente. A comunidade abrigou a polícia quando

percebeu que sua missão era pacificar, e não matar.

No Fica Vivo, jovens são ouvidos e recebem atenção de uma rede de profissionais,

fazem  cursos  e  são  estimulados  a  conviver  em  paz  uns  com  os  outros.  Estudo

publicado  pelo  Banco Mundial/Cedeplar  mostra  que o  gasto  para se  prevenir  um

crime violento com este programa é dez vezes menor do que com patrulhamento

ativo, tradicional.

Acredito  que  este  é  um  debate  especialmente  pertinente  em  ano  de  eleições

municipais, quando o destino de cada uma de nossas cidades volta a ser discutido.

As  soluções  de  ocupação  e  intervenção  urbana  e  programas  alternativos  de

convivência  social  ganham  cada  dia  mais  importância  estratégica  para  o

enfrentamento de diferentes desafios da sociedade. São esses espaços esquecidos

na construção das grandes cidades que, agora, podem ajudar a salvá-las.

O recrudescimento da violência não é um fenômeno localizado -pontua Brasil afora.

Falta-nos  uma política  nacional  de  segurança  e  um  efetivo  compartilhamento  de

responsabilidades. Pelos dados disponíveis, em 2009, 83% dos investimentos neste

campo foram feitos por Estados e municípios.



606
____________________________________________________________________________

Se somarmos a esta constatação uma outra, a de que a União reduziu, nos últimos

10 anos,  de 44% para  33% a sua participação nos  recursos para a  saúde,  uma

pergunta se impõe: qual o sentido de prioridade que vem orientando os investimentos

do governo federal?

AÉCIO NEVES escreve às segundas-feiras nesta coluna.

* - Publicada no jornal “Folha de S. Paulo”, em 19/3/2012.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2012

ATAS

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2012

Presidência dos Deputados José Henrique, Inácio Franco e Alencar da Silveira Jr.

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

Correspondência: Ofício nº 4/2012 (encaminhando o Projeto de Lei nº 3.331/2012), do

Procurador-Geral de Justiça - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.332 a 3.335/2012 - Requerimentos nºs 3.414 a

3.447/2012  -  Requerimentos  das  Comissões  Especiais  para  o  Enfrentamento  do

Crack e das Enchentes (4), das Comissões de Direitos Humanos (2), de Defesa do

Consumidor  (4),  de  Educação  e  de  Transporte  e  do  Deputado Rogério  Correia  -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Política Agropecuária, de Saúde,

do Trabalho, de Turismo e de Segurança Pública e do Deputado Bonifácio Mourão -

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

Inscrições  -  Decisão  da  Presidência  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de

Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.729, 2.730 e 2.731/2011 e 2.907/2012; aprovação - Votação de

Requerimentos: Requerimentos das Comissões Especiais para o Enfrentamento do

Crack e das Enchentes (4), das Comissões de Direitos Humanos (2), de Defesa do

Consumidor  (4),  de  Educação  e  de  Transporte,  do  Deputado  Rogério  Correia  e

Requerimentos nºs 2.739 e 2.742/2012; aprovação – Requerimento nº 2.746/2012;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 – Requerimentos nºs 2.755, 2.762, 2.836,

2.901, 2.902, 2.910, 2.911, 2.942, 2.943, 2.961, 3.001 e 3.007/2012; aprovação - 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 2º turno, da Proposta de

Emenda  à  Constituição  nº  8/2011;  questão  de  ordem;  chamada  para  a  votação

nominal  da  proposta;  aprovação;  declaração  de  voto  -  Votação,  em  1º  turno,  da

Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº

1  -  Votação,  em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  32/2012;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei
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Complementar nº 19/2011; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

625/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 1.545/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.784/2012; aprovação - Votação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 2.915/2012; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.034/2012;  aprovação  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  941/2011;

aprovação com as Emendas nºs 1 a 3 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.169/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo

nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.344/2011; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.382/2011; aprovação

com  a  Emenda  nº  1  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.996/2012;

aprovação -  Votação,  em 1º turno,  do  Projeto  de Lei  nº  3.033/2012;  aprovação -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.056/2012; aprovação - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.057/2012; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto

de  Lei  nº  3.058/2012;  aprovação  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.128/2012; aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo

nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 3.330/2012; aprovação -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 28/2012; encerramento

da discussão;  chamada para a votação nominal  do Substitutivo nº 1;  aprovação -

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.469/2011; aprovação - Discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 353/2011; aprovação na forma do vencido em 1º

turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.782/2011; apresentação das

Emendas  nºs  1  a  5;  encerramento  da  discussão;  requerimentos  dos  Deputados

Lafayette de Andrada e Tiago Ulisses; deferimento; votação do Substitutivo nº 1, salvo

emendas e destaques; aprovação; votação do § 1º do art. 2º da Lei nº 15.424, de

30/12/2004,  a  que  se  refere  o  art.  1º  do  Substitutivo  nº  1;  rejeição;  votação  do

parágrafo único do art. 17 da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, a que se refere o art. 1º

do  Substitutivo  nº  1;  rejeição;  votação  da  Emenda  nº  1;  aprovação;  votação  da

Emenda nº 2; aprovação; votação da Emenda nº 3; aprovação; votação da Emenda

nº 4; aprovação; votação da Emenda nº 5; aprovação - Discussão, em 2º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  2.745/2011;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.781/2012; encerramento da discussão;

votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1º turno;

votação das Emendas nºs  1 e 3;  rejeição;  votação da Emenda nº 2; aprovação -

Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 3.086/2012;  aprovação na forma do

vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  302/2011;

apresentação  da  Emenda  nº  1;  encerramento  da  discussão;  encaminhamento  da

emenda com o projeto à Comissão de Educação - Discussão, em 1º turno, do Projeto

de Lei  nº  349/2011;  aprovação na forma do Substitutivo  nº  2;  prejudicialidade do

Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 721/2011; aprovação

com  a  Emenda  nº  1  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  828/2011;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1; prejudicialidade das Emendas nºs 1 e 2 -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 832/2011; aprovação com as Emendas

nºs  1 a  5 -  Discussão,  em 1º  turno,  do Projeto  de Lei  nº  847/2011;  aprovação -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.702/2011; apresentação das Emendas

nºs 2 a 7; encerramento da discussão; encaminhamento das emendas com o projeto

à Comissão de Política Agropecuária - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.401/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.482/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda

nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.783/2012; aprovação na forma

do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 2 a 7; prejudicialidade da Emenda nº 1 -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.211/2012; aprovação - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 3.329/2012; aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Anselmo

José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Júlio  -  Antonio  Lerin  -  Arlen

Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred
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Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -

Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -

Pompílio Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio

- Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 14h9min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

“OFÍCIO Nº 4/2012*

Belo Horizonte, 6 de julho de 2012.

Senhor Presidente,

Em cordial visita, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos do

art. 66, § 2º, c/c o art. 122, da Constituição do Estado de Minas Gerais e com o art.

18,  inciso  XV,  da  Lei  Complementar  nº  34,  de  12  de  setembro  de  1994,  para

deliberação dessa augusta Assembleia Legislativa, o anexo projeto de lei, que "Fixa o

percentual  de  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do

Ministério Público, relativo ao ano de 2012".

Na proposição é observado o índice de reajuste de 5,1%, correspondente ao Índice
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Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado no período de maio/2011

a  abril/2012,  conforme  divulgação  constante  do  sítio  do  Instituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatística (IBGE).

A  despesa  decorrente  da  aplicação  desse  índice  importará  o  valor  de

R$11.000.000,00  (onze  milhões  de  reais)  e  será  suportada  com  recursos

orçamentários adicionais, já solicitados ao Poder Executivo.

Vale observar que o Ministério Público se encontra rigorosamente adequado à Lei

de Responsabilidade Fiscal,  inclusive em se considerando o impacto orçamentário

decorrente da revisão geral anual proposta, conforme quadro anexo.

Na certeza da aprovação do presente projeto de lei, renovo a Vossa Excelência

protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça.

PROJETO DE LEI N° 3.331/2012

REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO

PÚBLICO DE MINAS GERAIS - 5,10%

PROJEÇÃO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO

REFLEXOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF)

EXERCÍCIO 2012

* - O quadro contendo a Projeção do Impacto Orçamentário-Financeiro e os

Reflexos na Lei de Responsabilidade Fiscal foi publicado no “Diário do Legislativo”,

de 12.7.2012.

PROJETO DE LEI Nº 3.331/2012

Fixa a data-base e o percentual, relativo ao ano de 2012, para revisão anual dos

vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais.

Art. 1º - Fica revisto, a partir de 1° de maio de 2 012, o valor dos multiplicadores a

que se referem o art. 8° e o Anexo II da Lei nº 18. 800, de 31 de março de 201O, que

trata da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos, mediante a aplicação do

índice de majoração de 5,1% (cinco vírgula um por cento),  nos termos do art.  37,

inciso X, da Constituição da República.
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Parágrafo  único  -  O  disposto  nesta  lei  não  se  aplica  ao  servidor  inativo  cujos

proventos  tenham  sido  calculados  nos  termos  dos  §§  3° e  17  do  art.  40  da

Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8° do mesmo artigo.

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

Justificação: O presente projeto de lei objetiva a fixação do percentual relativo ao

ano  de  2012,  de  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

A proposição almeja cumprir o artigo 37, inciso X, da Constituição da República e

atender a determinação constante da Resolução do CNMP nº 53, de 11/5/2010, que

disciplina a revisão geral anual.

No art. 1º é fixado o índice de revisão geral anual em 5,1%, adotando-se, dessa

forma, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado no período

de  maio/2011  a  abril/2012,  conforme  divulgação  constante  do  sítio  do  Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e de acordo com a última revisão feita por

meio da Lei nº 19.923, de 22/12/2011.

Em razão da aplicação desse índice, o valor dos multiplicadores a que se refere o

item IV.2 do Anexo IV da Lei  nº  13.436, de 30/12/1999, que contém a Tabela de

Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos  dos  servidores  do  Ministério  Público,

modificado pelo art. 8° e Anexo II da Lei nº 18.800 , de 31/3/2010, que trata da Tabela

de Escalonamento Vertical de Vencimentos, passa a ser o padrão inicial de R$932,72

(novecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos).

O parágrafo único do projeto excetua da revisão geral anual o servidor inativo cujos

proventos  tenham  sido  calculados  nos  termos  dos  §§  3º  e  17  do  art.  40  da

Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8° do mesmo artigo.

A despesa decorrente da aplicação desse índice monta R$11.000.000, 00 (onze

milhões de reais) e poderá ser suportada com recursos orçamentários adicionais, por

meio de suplementação, a qual já foi solicitada ao Poder Executivo.”.

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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OFÍCIOS

Do Sr.  Alexandre Bossi  Queiroz,  comunicando a retirada de sua candidatura ao

cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Do  Sr.  Joaquim  Herculano  Rodrigues,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

encaminhando ofício das entidades Sinjus-MG, Serjusmig e Sindojus com sugestões

de modificações  no Projeto  de  Lei  nº  3.164/2012,  que dispõe sobre  as  diretrizes

orçamentárias do Estado para 2013. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.164/2012.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.332/2012

Torna obrigatória  a modificação dos níveis de 4-metilimidazol  (4-MI),  subproduto

presente  no  corante  caramelo  IV,  utilizado  nos  refrigerantes  produzidos  e

comercializados no Estado de Minas Gerais,  na forma que especifica, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É obrigatória a modificação dos níveis de  4-metilimidazol (4-MI), subproduto

presente  no  corante  caramelo  IV,  utilizado  nos  refrigerantes  produzidos  e

comercializados no Estado, de forma que a substância a ser utilizada não ultrapasse

a quantidade de 4 mcg (quatro microgramas) para cada 355 ml (trezentos e cinquenta

e cinco mililitros) de refrigerante.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeita o infrator, conforme o caso,

às seguintes  sanções administrativas,  sem prejuízo  das penalidades definidas em

normas específicas:

I - multa;

II – interdição.

§ 1° - As sanções previstas neste artigo poderão se r aplicadas cumulativamente.

§ 2° - A multa a que se refere o inciso I do “caput ” terá os seguintes valores e será

aplicada em dobro no caso de reincidência:
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I - para as empresas produtoras:

a)  100  Ufemgs  (cem  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais)  para  o

estabelecimento optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples

Nacional –, instituído pela Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de

2006;

b)  500  (quinhentas)  Ufemgs  para  o  estabelecimento  que  não  se  enquadre  na

hipótese  prevista  na  alínea  “a”  e  cuja  receita  bruta  anual  seja  igualou  inferior  a

650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs;

c) 1.000 (mil) Ufemgs para o estabelecimento cuja receita bruta anual seja superior

a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs;

II - para empresas comercializadoras:

a)  150 (cento  e  cinquenta)  Ufemgs  para  o  estabelecimento  optante  do  Simples

Nacional;

b)  750  (setecentas  e  cinquenta)  Ufemgs  para  o  estabelecimento  que  não  se

enquadre na hipótese da alínea “a” e cuja receita bruta anual seja igual ou inferior a

650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs;

c) 1.500 (mil e quinhentas) Ufemgs para o estabelecimento cuja receita bruta anual

seja superior a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs.

§ 3° - A sanção de interdição a que se refere o inc iso II do caput será aplicada ao

estabelecimento que reincidir pela terceira vez em multa e será fixada em, no mínimo,

dois dias e, no máximo, trinta dias.

§ 4° - Para os efeitos deste artigo, considera-se r eincidência a repetição da mesma

infração ao disposto nesta lei.

§ 5° - Não será considerada reincidência, nos termo s do § 4°, a infração cometida

depois  de  cinco anos contados  da data  da decisão administrativa irrecorrível  que

impôs a sanção à primeira infração.

Art.  3° -  Os recursos oriundos das multas aplicadas  nos termos desta lei  serão

destinados ao Fundo Estadual da Saúde.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor cento e oitenta d ias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2012.
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Fred Costa

Justificação: Segundo pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisa CSPI (Center for

Science in the Public Interest) - Washington D.C, é classificado como possivelmente

cancerígeno o 4-metilimidazol (4-MI), subproduto presente no corante caramelo IV,

utilizado na fabricação de refrigerantes, como por exemplo a Coca-Cola.

De acordo com o Centro de Pesquisa CSPI, o refrigerante vendido no Brasil contém

263 mcg (microgramas) do corante cancerígeno em 350 ml, cerca de 267mcg/355ml.

Essa concentração  é  muito  maior  em comparação  com  a Coca-Cola  vendida  no

Quênia,  que ficou na segunda posição,  com 170 cmg/355ml.  Também foi  testada

quantidade da substância nas latas de Coca-Cola vendidas no Canadá, Emirados

Árabe, México, Reino Unido e nos Estados Unidos, constatando-se índices menores.

A Coca-Cola do Brasil fornece nove vezes mais o limite diário de 4-MI estabelecido

pelo  governo  da  Califórnia,  que  estipulou  a  quantidade  máxima  de  39  ml  do

refrigerante por dia e nenhum outro produto que possua o corante caramelo IV em

sua composição.

As informações sobre o estudo foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Defesa

do Consumidor - Idec. A pesquisa que apontou os riscos do caramelo IV à saúde das

pessoas foi feito pelo Programa Nacional de Toxicologia do Governo dos Estados

Unidos e fez com que a Agência Internacional para Pesquisa em Câncer - Iarc - da

Organização Mundial da Saúde - OMS - , incluísse o 4-MI na lista de substâncias

possivelmente cancerígenas.

Como nos últimos 30 anos o consumo de refrigerante quintuplicou no Brasil, o Idec

ressalta  que,  independentemente  da  presença  do  corante,  todas  as  bebidas  que

contêm  açúcar  devem  ser  evitadas,  pois  se  consumidas  em  excesso  podem

aumentar  o risco  de  diabetes,  obesidade e doenças associadas  aos  cânceres de

esôfago, rins, pâncreas, endométrio, vesícula biliar, cólon e reto.

Após  diversas  petições  de  entidades  de  defesa  do  consumidor,  o  Estado  da

Califórnia  (Estados Unidos)  reconheceu a periculosidade do aditivo.  Diante  disso,

empresas  como  a  Coca-Cola  e  a  Pepsi  dos  Estados  Unidos  divulgaram  que

realizarão mudanças em suas fórmulas, de acordo com o Instituto.

Minas Gerias deseja o mesmo tratamento. Precisamos cuidar de nossa saúde e
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este é o maior objetivo de nosso projeto. Por isso, contamos com o apoio de nossos

nobres pares para a sua aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.333/2012

Altera a Lei nº 13.818, de 11 de janeiro de 2001, que proíbe a prática do trote e de

atividade violenta nas calouradas realizadas em instituição ou órgão integrante do

Sistema Estadual de Ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 13.818, de 11 de janeiro de 2001, fica acrescida dos seguintes

artigos:

“Art.  1º-A - As instituições ou órgãos integrantes do Sistema Estadual de Ensino

devem incentivar, como forma de substituição a qualquer tipo de trote, a aplicação

aos calouros, na primeira semana do início do período letivo, de atividades solidárias.

Parágrafo  único  -  A atividade  solidária  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo

consiste  em  ações  de  integração  entre  os  alunos  novatos  e  veteranos  com  a

sociedade civil,  em especial a comunidade carente, mediante a prática de atos de

solidariedade,  atendimento  de  necessidades  médicas,  execução  de  ações,

programas e atividades de prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social de

dependentes de substâncias psicoativas, assistência jurídica, troca de experiências,

incentivo à leitura, aprendizado, jogos e outros, para que o aprendizado do ambiente

e da vida acadêmica não fique limitado ao espaço geográfico da instituição de ensino.

Art.  1º-B - As atividades solidárias deverão ser implantadas mediante ações dos

alunos  novatos  e  veteranos,  em  conjunto,  e  sob  a  supervisão  e  orientação  da

administração e do corpo docente dos estabelecimentos de ensino.

Art.  1º-C -  As instituições ou órgãos integrantes do Sistema Estadual de Ensino

deverão veicular, mediante a entrega de folhetos, colocação de cartazes em lugares

visíveis, e por outras formas de divulgação, informações a respeito do conteúdo desta

lei, em especial durante a primeira semana de início de semestre letivo.”.

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

Salas das Reuniões, 10 de julho de 2012.
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Marques Abreu

Justificação:  Infelizmente,  ainda  há  violência  na  realização  dos  trotes  nas

universidades.  O  projeto  de  lei  em  questão  tem  o  objetivo  de  aumentar  os

mecanismos de combate aos constrangimentos, violência física e moral que sofrem

os novos alunos (calouros), dispondo, e de estimular a prática de atividades solidárias

para a comunidade carente.

Como se sabe, o trote saudável  promove o entrosamento entre alunos novos e

antigos, facilitando a vivência universitária,  em razão da troca de experiências. As

atividades  solidárias,  da  mesma forma,  visam  à  integração  dos  colegas  e  ainda

acarretam em ações concretas em prol das necessidades da comunidade.

Por fim, vale mencionar que a prática de atividades solidárias gera um senso de

responsabilidade  e  uma  melhor  convivência  entre  os  universitários,  constituindo

assim fatores essenciais  para  o  exercício  da  cidadania  e  melhor  desempenho na

profissão.

Dessa  forma,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  desta

proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.334/2012

Declara de utilidade pública a Ação Social Paroquial Santa Inês – ASPSI –, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Açã o Social Paroquial Santa Inês –

ASPSI –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2012.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

entidade sem fins lucrativos Ação Social Paroquial Santa Inês – ASPSI –, que tem por

objetivo  congregar  organizações  sociais  não  governamentais,  beneficentes,  de

promoção social, de geração de trabalho e de renda.
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No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto a religião,

cor, sexo ou condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que a associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  desta  forma,  os  requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.335/2012

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Educação Infantil Instituto Tia

Lúcia, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Comunitário  de Educação

Infantil Instituto Tia Lúcia, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2012.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública o Centro

Comunitário de Educação Infantil Instituto Tia Lúcia, entidade sem fins lucrativos que

tem por finalidade promover programas de promoção e assistência social, educação,

saúde, lazer, esporte, turismo, transporte, moradia e artesanato.

No desenvolvimento de suas atividades, o Centro não faz distinção alguma quanto

a religião, cor, sexo, condição social das pessoas assistidas e atende a todos com

observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,

economicidade e eficiência.

Insta pontuar  que a entidade encontra-se em pleno e regular  funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não
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remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  dessa  forma,  os  requisitos

legais.

Por ser justo o título, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.414/2012, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com as Sras.  Eliara Guimarães Borelli  e  Simara Marques

Bernardes e com o Sr.  Paulo Nilton Bernardes, Diretores da Fio Brasil  Tecelagem

Manual,  pela  conquista  do  segundo  prêmio  Sebrae  Top  100  de  Artesanato.  (-  À

Comissão de Turismo.)

Nº 3.415/2012, do Deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  Associação  Beneficente  Nhá  Chica  pela  conclusão  do

processo de beatificação de Francisca Paula de Jesus, a Nhá Chica. (- À Comissão

de Cultura.)

Nº  3.416/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Funai  pedido  de  providências  para  a  execução  orçamentária  de

recursos no montante de R$1.700.000,00, consignados no Orçamento da União e

referentes a ações voltadas para os povos indígenas do Estado. (- À Comissão de

Direitos Humanos.)

Nº  3.417/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

expedição dos atos legais e administrativos necessários à imediata regulamentação e

adoção  da  transferência  regular  e  automática  dos  recursos  do  Sistema Único  de

Assistência Social aos Municípios. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  3.418/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil pedido de informações sobre

os desastres decorrentes das chuvas em 2011 e 2012, com especificação do número

de emergências e do número de atendimentos a elas relacionados.

Nº  3.419/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  à  Secretaria  Extraordinária  de  Regularização  Fundiária  pedido  de

informações  sobre  a  análise  dos  processos  de regularização  fundiária  e  sobre  a

retomada da entrega dos títulos  fundiários na Microrregião do Alto Rio Pardo e o

cronograma dessa ação.

Nº  3.420/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando da 4ª Região Militar  da PMMG pedido de informações

sobre doações recebidas de empresários para custear a reforma do imóvel onde se

localiza a 30ª Companhia da PMMG, em Juiz de Fora, com envio de cópia do relatório

apresentado  pelo  Cap.  PM  Yoshio  Luiz  Yamaguchi,  da  135ª  Companhia  do  2º

Batalhão  de  Polícia  Militar,  e  da  prestação  de  contas  da  referida  reforma  e  das

doações recebidas.

Nº  3.421/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria da PMMG pedido de

informações sobre o envolvimento de policiais militares em corrupção, extorsão, lesão

corporal  e  outros  crimes  em  Juiz  de  Fora,  com  envio  de  cópia  dos  documentos

relativos ao caso.

Nº  3.422/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária  e ao Iter-MG

pedido  de  informações  sobre  o  cronograma  de  entrega  de  títulos  fundiários  de

pequenos  produtores  rurais  e  agricultores  na  Microrregião  do  Alto  Rio  Pardo.  (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  3.423/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Sr. Paulo César Ramalho de Paiva, Promotor da 22ª Promotoria de

Justiça  de  Defesa  do  Patrimônio  Público  e  Fiscalização  da  Atividade  Policial;  à

Procuradoria-Geral  de Justiça e à Corregedoria da PMMG pedido de providências

para  a  apuração  de  denúncia  de  desvio  de  dinheiro  e  material  de  construção,

arrecadados pela tropa para reforma da sede da 30ª Cia. de Polícia Militar, em Juiz de

Fora, e que teriam sido utilizados em obras em propriedade particular do Cap. PM

Yoshio Luiz Yamagushi e do Maj. PM Renato Sampaio Preste.

Nº  3.424/2012,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Inmetro pedido de providências para a realização de estudo técnico
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a fim de verificar  se as sacolas  plásticas disponíveis nos supermercados de Belo

Horizonte são biodegradáveis ou oxidegradáveis.

Nº  3.425/2012,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional do Incra pedido de providências para a

instalação de rede de distribuição de água, proveniente de poço perfurado, no projeto

de assentamento Itatiaia, em João Pinheiro, e para a prestação de assistência técnica

aos assentados.

Nº  3.426/2012,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Presidente  da  República,  ao  Incra  e  ao  Ministério  do

Desenvolvimento Agrário pedido de providências para a agilização do processo de

expedição de certificação de georreferenciamento de propriedades, concedendo-se

ao produtor rural, caso não seja expedida essa certificação no prazo de 90 dias, o

direito de utilizar o número do protocolo do processo cadastrado no Incra para realizar

operações em cartórios e agências de financiamento.

Nº  3.427/2012,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidente da República pedido de providências para a revisão do

Decreto  Federal  nº  4.449,  de  30/10/2002,  de  modo  a  ampliar  os  prazos  para  o

georreferenciamento de imóveis rurais.

Nº  3.428/2012,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Incra pedido de providências para a agilização da implantação de

sistema  eletrônico  para  recebimento  de  processos  de  certificação  de

georreferenciamento de imóveis rurais.

Nº  3.429/2012,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidente da República pedido de providências para a realização de

concurso  público  para  os  servidores  da  área  de  cartografia  da  Superintendência

Regional do Incra.

Nº  3.430/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para a construção de

clínica de recuperação de dependentes químicos em Frutal.

Nº  3.431/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a
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implantação do projeto Olho Vivo em Frutal.

Nº  3.432/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para aumentar o efetivo

da Polícia Civil no Município de Frutal.

Nº  3.433/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para elevar a 4ª

Companhia Independente da Polícia Militar em Frutal à condição de batalhão.

Nº  3.434/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para ampliar a

sede da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar em Frutal.

Nº  3.435/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

construção de um novo presídio fora do centro do Município de Frutal uma vez que o

existente apresenta lotação excessiva.

Nº  3.436/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas ao

aumento  do  número  de  vagas  para  internação  de  adolescentes  infratores  nos

Municípios de Uberaba e Uberlândia, bem como ao estudo sobre a viabilidade da

construção, em Frutal, de um centro de internação para adolescentes.

Nº 3.437/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  lotados  na  5ª  Cia.  M  ESP/8  RPM,  que

menciona,  pela  atuação  no  Bairro  Fraternidade,  no  Município  de  Governador

Valadares,  que  culminou  na  apreensão  de  drogas  e  de  material  necessário  à

fabricação e à comercialização de substância entorpecente, de propriedade de um

indivíduo que foi preso em flagrante delito.

Nº  3.438/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  realizar  diagnóstico  do

terceiro  setor  no  Estado,  a  fim  de  se  conhecerem  as  características  e  as

potencialidades das instituições desse setor para atuar em colaboração com o Estado

na implementação das políticas públicas.

Nº 3.439/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com a Presidenta da República,  Dilma Rousseff,  e com o Ministro

Paulo Sérgio Passos pela duplicação da BR-262,  entre o Município de Betim e o

entrocamento desta com a BR-494.

Nº 3.440/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Transbetim e à Prefeitura Municipal de Ibirité pedido de providências para que haja

fiscalização na rodovia  do  Bairro  Petrovale  a  fim  de impedir  que caminhões  que

transportam gás estacionem no local.

Nº 3.441/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Cemig pedido de providências  para o estudo de projeto de iluminação pública ao

longo da rodovia do Bairro Petrovale, que liga os bairros e a Refinaria Gabriel Passos

à Rodovia BR-381.

Nº 3.442/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Presidência da Petrobras e à Gerência-Geral da Refinaria Gabriel Passos pedido de

providências para que se construam meios-fios e passeios ao longo da rodovia do

Bairro Petrovale, bem como se abstenham de descartar o lixo nas áreas do campo de

futebol do Bairro Petrovale.

Nº 3.443/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Petrobras e à Regap pedido de providências para que viabilizem parceria público-

privada visando à recuperação da rodovia que liga os bairros da região do Bairro

Petrovale e a Refinaria Gabriel Passos à Rodovia BR-381.

Nº 3.444/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social, à Polícia Civil e à PMMG pedido de providências para

que  seja  prestada colaboração  ao  DER-MG na execução  de  suas  operações  de

fiscalização do transporte clandestino de passageiros.

Nº 3.445/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que estude a possibilidade de

que a receita oriunda das multas de trânsito referentes à operação Lei Seca sejam

diretamente  aplicadas  na  infraestrutura  e  na  logística  da  própria  operação  e  na

campanha de conscientização em relação ao uso de álcool combinado com direção

automotiva.

Nº 3.446/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
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Governador do Estado pedido de providências para incluir no Programa Estruturador

Caminho de Minas os trechos que ligam Jacutinga a Monte Sião e Ouro Fino a Santa

Rita de Caldas.

Nº 3.447/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria  de  Infraestrutura  Rodoviária  do  DNIT  pedido  de  providências  para  que

estude a reformulação e a melhor sinalização do trevo que liga a BR-459 a Cachoeira

de Minas.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões Especiais para

o Enfrentamento do Crack e das Enchentes (4), das Comissões de Direitos Humanos

(2),  de  Defesa do Consumidor  (4),  de  Educação e de Transporte  e  do  Deputado

Rogério Correia.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Política

Agropecuária,  de  Saúde,  do  Trabalho,  de  Turismo  e  de  Segurança Pública  e  do

Deputado Bonifácio Mourão.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 50 minutos

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes

na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr.  Presidente (Deputado Alencar da Silveira Jr.)  - Estão reabertos os nossos

trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente – Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

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

reunião.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, considerando que foi recebido, nesta reunião, ofício do Sr. Alexandre

Bossi  Queiroz  em  que  comunica  a  retirada  de  sua  candidatura  ao  cargo  de

Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais  determina  o

arquivamento do Requerimento nº 3.284/2012, do Deputado Tenente Lúcio e outros,

relativo à referida candidatura.

Mesa da Assembleia, 10 de julho de 2012.

Alencar da Silveira Jr., 2º-Secretário, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  3.423/2012,  da

Comissão de Direitos Humanos, 3.424/2012, da Comissão de Defesa do Consumidor,

3.425 a 3.429/2012, da Comissão de Política Agropecuária, 3.430 a 3.437/2012, da

Comissão de Segurança Pública, 3.438/2012, da Comissão do Trabalho, e 3.439 a

3.447/2012,  da  Comissão de Transporte.  Publique-se para  os  fins  do art.  104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

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

nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária – aprovação, na 16ª Reunião

Ordinária,  em  4/7/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.313/2011,  do  Deputado  Tiago

Ulisses, 2.998/2012, do Deputado Doutor Wilson Batista, e 3.180/2012, do Deputado

João Vítor Xavier; de Saúde – aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 4/7/2012,

dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.739/2011,  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  e

3.129/2012, do Deputado Dinis Pinheiro, e dos Requerimentos nºs 3.239/2012, do

Deputado  Carlin  Moura,  e  3.292  e  3.295/2012,  da  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento do Crack; do Trabalho – aprovação, na 17ª Reunião Ordinária,  em

4/7/2012, dos Projetos de Lei nºs 283/2011, do Deputado Elismar Prado, 2.755/2011,

com a Emenda nº 1, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2.828/2012, do Deputado

Duarte  Bechir,  2.936/2012,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  2.988  e  3.167/2012,  do

Deputado  Doutor  Viana,  3.171/2012,  do  Deputado  Paulo  Guedes,  3.182/2012,  do

Deputado Adalclever Lopes, 3.187/2012, do Deputado João Vítor Xavier, 3.203/2012,
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com a Emenda nº 1, do Deputado Antonio Lerin, e 3.209/2012, do Deputado Antônio

Carlos Arantes, e dos Requerimentos nºs 3.320 e 3.321/2012, do Deputado Elismar

Prado, e 3.328/2012, da Comissão Especial da Violência contra a Mulher; de Turismo

–  aprovação,  na  12ª  Reunião  Ordinária,  em  10/7/2012,  dos  Requerimentos  nºs

3.357/2012,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  3.367/2012,  do  Deputado  Doutor

Viana, e 3.393/2012, do Deputado Jayro Lessa; e de Segurança Pública – aprovação,

na  20ª  Reunião  Ordinária,  em 10/7/2012,  dos  Requerimentos  nºs  3.362/2012,  do

Deputado Elismar Prado, e 3.372/2012, da Deputada Liza Prado (Ciente. Publique-

se.).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez,  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.729,  2.730  e

2.731/2011 e 2.907/2012 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) – Requerimento da Comissão Especial

para o Enfrentamento do Crack em que solicita à Secretaria Municipal de Saúde de

Belo  Horizonte  informações  sobre  a  execução  orçamentária  das  ações  de saúde

destinadas ao tratamento de usuários e dependentes de drogas e sobre o número de

atendimentos desse mesmo público nos Cersans. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial das Enchentes em que solicita aos Ministros

da Integração Nacional  e das Cidades informações sobre as ações empreendidas

para atender às vítimas das enchentes de 2012 no Município de Além Paraíba. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  Especial  das  Enchentes  em  que  solicita  ao

Superintendente do DNIT informações acerca dos trechos da BR 251 interrompidos e

esburacados em consequência das chuvas, bem como sobre qual o planejamento

para se evitar que esses fatos ocorram. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial das Enchentes em que solicita ao Ministro da

Integração  informações  sobre  quantos  Municípios  mineiros  possuem  o  cartão  de

pagamento  da  Defesa  Civil  ou  planos  de  trabalho  para  atendimento  aos  danos

causados por enchentes e quantos desses planos foram atendidos. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial das Enchentes em que solicita ao Presidente

da Codevasf-MG informações sobre as  providências tomadas pela instituição com

relação a possíveis enchentes na sua área de atuação. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita à Corregedoria da

Guarda  Municipal  de  Belo  Horizonte  informações  sobre  apurações  e  resultados

processados acerca das agressões sofridas por Fernando da Silva Soares, Rafael

Barros  e  Joviano  Mayer  na  Praça  Floriano  Peixoto,  em  Belo  Horizonte,  no  dia

22/4/2012.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  ao

Superintendente  da  Polícia  Federal  em  Minas  Gerais  informações  sobre  as

apurações da Operação Grilo, que investiga a grilagem de terra no Norte de Minas.

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

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor em que solicita ao Consórcio

Nascentes das Gerais,  concessionária do contrato de Parceria Público-Privada da

Rodovia MG-050, os planos anuais de melhoria de segurança daquela via elaborados

desde  o  início  da  vigência  da  referida  parceria.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor em que solicita ao Consórcio

Nascentes das Gerais os relatórios bimestrais de gestão contendo informações sobre
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arrecadação,  tráfego  e  segurança,  entre  outras,  e  que  tais  relatórios  sejam

elaborados  em  linguagem  acessível  ao  cidadão  não  especialista.  Em  votação,  o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor em que solicita ao Consórcio

Arena  Independência  informações  sobre  os  critérios,  locais  de  vendas  e  demais

condições  relativas  à  venda  de  ingressos  dos  jogos  realizados  no  Estádio

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

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor em que solicita à Associação

Mineira de Supermercados - Amis - que reverta o lucro com a venda das sacolas

plásticas na instalação de uma usina de compostagem. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Educação  em  que  solicita  ao  Ministério  da

Educação  informações  sobre  as  perspectivas  do  plano  de  Reestruturação  e

Expansão das Universidades Federais – Reuni – no Estado, em especial quanto aos

investimentos  e  as  projeções  dos  cursos  oferecidos  pela  UFMG,  detalhando  a

ampliação de vagas, os recursos para os projetos de pesquisa e a extensão do curso

de Ciências do Estado da UFMG. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita às empresas Copagaz e

Ultragaz que não estacionem caminhões de transporte de gás ao longo da Rodovia

do Petrovale.  Em votação,  o  requerimento.  As Deputadas e  os  Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita tramitação em regime

de urgência para o Projeto de Lei nº 3.298/2012. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento  nº  2.739/2012,  do  Deputado  Marques  Abreu,  que  solicita  seja
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encaminhado ao Detran-MG pedido de informações sobre as medidas adotadas em

relação à primeira habilitação para condução de veículo automotor das pessoas com

deficiência que residem fora de Belo Horizonte. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº 2.742/2012, do Deputado Duarte Bechir, que solicita a inserção

nos anais  da Casa do artigo "Prevenção e segurança",  do Senador  Aécio Neves,

publicado no jornal "Folha de S. Paulo" de 19/3/2012. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Cumpra-se.

Requerimento  nº  2.746/2012,  da  Comissão  de  Educação,  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre os recursos

estaduais, próprios ou recebidos em transferência da União, destinados ao transporte

escolar  dos  alunos  da  educação  básica  no  Estado,  com  as  especificações  que

menciona. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 2.746/2012 na forma do Substitutivo nº 1.

Oficie-se.

Requerimento  nº  2.755/2012,  do  Deputado  Antônio  Júlio,  que  solicita  seja

encaminhado à Diretoria da Penitenciária Pio Canedo pedido de informações sobre o

número de vagas  existentes  nessa instituição prisional  e  a  quantidade de presos

recolhidos, especificando-se os provisórios e os definitivos. A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº  2.762/2012,  da Comissão de Participação Popular,  que solicita

seja encaminhado ao Idene pedido de informações sobre a execução do Programa

Leite Fome Zero - Um Leite pela Vida - no Estado, especialmente no tocante à efetiva
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implantação do previsto no art. 4º da Resolução Federal nº 37, de 2009. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 2.836/2012, do Deputado Anselmo José Domingos, que solicita

seja  encaminhado  ao  DER-MG pedido  de  informações  sobre  a  pavimentação  do

trecho compreendido entre os  Municípios de Itabira e de Itambé do Mato Dentro,

constante no Programa Proacesso. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

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

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  2.901/2012,  do  Deputado  Marques  Abreu,  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Esportes pedido de informações sobre a existência de

programa que vise à detecção e ao treinamento de crianças e adolescentes com

talento para esporte de rendimento. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

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

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  2.902/2012,  do  Deputado  Marques  Abreu,  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido de informações

sobre  a  previsão  de  formação  de  banco  de  dados  com  todas  as  informações

relevantes  para  o  crescimento  ordenado  e  sustentável  do  Estado  a  partir  da

realização dos jogos da Copa do Mundo de 2014. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  nº  2.910/2012,  da  Comissão  de  Transporte,  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de informações sobre a paralisação

das  obras  de  duplicação  da  Rodovia  MG-6.  A Mesa  da  Assembleia  opina  pela

aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  nº  2.911/2012,  da  Comissão  de  Transporte,  que  solicita  seja
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encaminhado ao DER-MG pedido de informações quanto à situação da Rodovia MG-

32. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  2.942/2012,  do  Deputado  Marques  Abreu,  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Turismo pedido de informações sobre a previsão de

criação de roteiros turísticos com foco nas atividades esportivas que prevalecem em

cada  Município  do  Estado,  com  as  especificações  que  menciona.  A  Mesa  da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  2.943/2012,  do  Deputado  Marques  Abreu,  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de informações sobre a previsão de

aumento das sinalizações de trânsito para as instalações desportivas, com o objetivo

de atender à população local e aos turistas, em virtude da Copa do Mundo de 2014. A

Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 2.961/2012, da Comissão de Educação, que solicita a inserção

nos anais da Casa da reportagem "De Azurita para o mundo da ciência", publicada no

"Minas  Gerais"  de  17/4/2012.  A Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

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

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento nº 3.001/2012, da Comissão da Pessoa com Deficiência, que solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  Extraordinária  da  Copa  do  Mundo  pedido  de

informações sobre as medidas que garantirão às pessoas com deficiência a utilização

dos  lugares  exclusivamente  destinados  a  elas  nos  estádios  Independência  e

Mineirão. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação,

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  3.007/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido de informações

sobre o número de acidentes de trabalho por  categoria profissional  nas obras do

Mineirão, desde seu início até esta data. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação

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

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2ª Fase

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

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

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº

8/2011,  do  Deputado  Ulysses  Gomes  e  outros,  que  altera  o  §  1º  do  art.  59  da

Constituição do Estado para vedar a posse de suplentes de Deputados durante o

recesso  parlamentar,  excetuando-se  a  hipótese  de  convocação  extraordinária.  A

Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. A Presidência vai submeter a

matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I,

c/c  os  arts.  201 e  255,  do Regimento  Interno.  A fim  de proceder  à votação pelo

processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda

não registraram sua presença no painel, que façam o registro biométrico no terminal

e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  A Presidência  vai  dar  início  ao  processo  de

votação e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus

lugares. Em votação, a proposta.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.

A Deputada  Liza  Prado  -  Meu  voto  é  “sim”,  Sr.  Presidente.  O  painel  não  está

registrando.

O Deputado Carlos Mosconi – Meu voto não foi registrado, Sr. Presidente, mas é

“sim”.

O Deputado Gilberto Abramo – Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Meu voto é “sim”.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo -  Se possível,  Sr.  Presidente,  que fossem feitas a
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votação  e  a  chamada,  até  que  se  regularizasse  o  painel,  para  adiantarmos  o

processo.

O Sr. Presidente – É regimental. A Presidência vai submeter a matéria a votação

pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I c/c o art. 263, inciso

I,  do Regimento Interno. Em votação, a proposta. Com a palavra, o Sr.  Secretário

para proceder à chamada dos Deputados para a votação nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)

- Respondem “sim” os Deputados e as Deputadas:

Bonifácio Mourão - Gustavo Valadares - Pompílio Canavez - Lafayette de Andrada -

Tiago Ulisses - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Inácio Franco - Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -

Antonio Lerin - Bosco - Bruno Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir  -  Duilio de Castro - Elismar Prado - Fred Costa -  Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair

Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques  Abreu  -  Pinduca  Ferreira  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo

Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes -

Vanderlei Miranda.

O Sr. Presidente – Votaram “sim” 56 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada, em 2º turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2011. À

Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O Deputado Ulysses Gomes – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

quero aqui agradecer e de antemão parabenizar esta Casa, em nome de todos os

Deputados e Deputadas, porque tenho a certeza de que essa aprovação unânime de

56  votos  mostra  o  exemplo  que  a  Assembleia  Legislativa  dá  para  todo  o  País,

aprovando  essa  proposta  de  emenda  à  Constituição,  que  é  um  exemplo  de

moralidade e de eficiência do gasto público, sinalizando a sintonia com o sentimento
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da população, que cobra isso de todos nós. Parabéns a todos nós, que acreditamos

nesse projeto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente – Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº

3/2011, do Deputado Sargento Rodrigues e outros, que altera os arts. 55, 56, 62 e 70

da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta

na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts.

201  e  255,  do  Regimento  Interno.  A fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo

eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel, que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto.  A Presidência vai dar início ao processo de votação e,

para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em

votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Anselmo José Domingos

- Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo

Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Glaycon  Franco  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

Tarqüínio -  Inácio Franco -  Ivair  Nogueira - Jayro Lessa -  João Leite -  João Vítor

Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu -  Pinduca Ferreira  -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão – Sr. Presidente, peço contabilizar meu voto:

“sim”.

O Deputado Elismar Prado – Sr. Presidente, registre o meu voto também.

O Sr.  Presidente – Estão computados. Votaram “sim” 56 Deputados. Não houve

voto  contrário.  Está,  portanto,  aprovada,  em  1º  turno,  a  Proposta  de  Emenda  à
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Constituição nº 3/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão Especial.

Votação,  em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  32/2012,  do

Deputado Délio Malheiros e outros, que altera o art. 21 da Constituição do Estado,

ficando  vedada  a  investidura  e  a  nomeação  para  agentes  públicos  de  pessoas

inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação federal. A Comissão

Especial  opina  pela  aprovação  da  proposta  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 201 e 255, do Regimento Interno. A

fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que

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

Presidência vai dar início ao processo de votação e, para tanto, solicita às Deputadas

e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão -  Bosco -  Bruno Siqueira -  Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor

Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

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

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -

Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sargento

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

Ulysses Gomes.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 56 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada, em 1º turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 32/2012 na

forma do Substitutivo nº 1. À Comissão Especial.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 19/2011, do Deputado
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Gustavo Valadares, que altera a Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006,

que dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Assuntos Municipais opina

pela  aprovação do projeto.  A Presidência  vai  submeter  a matéria  a  votação pelo

processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do

Regimento  Interno.  A  fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel,  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas :

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado

- Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -

João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique -

Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu  -

Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento

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

Ulysses Gomes.

- Registra “branco” o Deputado:

Carlos Mosconi

O Deputado Carlos Mosconi – Sr. Presidente, votei “sim”, mas foi registrado voto

“branco”. Estou votando “sim”. Está errado.

O Deputado Lafayette de Andrada – Meu voto é “sim”.

O Deputado Rômulo Veneroso – Meu voto é “sim”.

O Deputado Romel Anízio – Meu voto é “sim”.

O Sr.  Presidente – Estão computados. Votaram “sim” 51 Deputados. Não houve

voto contrário. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei Complementar

nº 19/2011. À Comissão de Assuntos Municipais.
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Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 625/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  votação,  o  projeto.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está,  portanto,  aprovado, em 2º turno,  o Projeto de Lei  nº  625/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.545/2011, do Deputado Bruno Siqueira,

que proíbe a comercialização, a distribuição e a utilização de serpentinas metalizadas

e  produtos  similares  no  Estado.  A Comissão  de  Segurança  Pública  opina  pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno.  Em votação, o projeto. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

1.545/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.784/2012, do Governador do Estado,

que autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a doar ao Município de Matias

Cardoso o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto.  Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  À Comissão de

Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.915/2012, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 19.552, de 4/8/2011, que autoriza o Poder Executivo a doar à

Petróleo  Brasileiro  S.A.  -  Petrobras  -  o  imóvel  que  especifica.  A  Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.  Em votação, o projeto. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.034/2012, do Deputado Duarte Bechir,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto.  Em votação,  o projeto.  As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 941/2011, do Deputado Arlen Santiago,

que dispõe sobre a afixação de cartazes informativos, nos postos de combustíveis e

nos  restaurantes  localizados  às  margens  das  rodovias  estaduais,  alertando

motoristas de caminhão sobre os riscos de dirigirem sob efeito de álcool, drogas e

medicamentos. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas

nºs 1 a 3, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, as Emendas nºs 1 a 3. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (-  Pausa.)  Aprovadas. Está, portanto, aprovado,

em 1º turno, o Projeto de Lei nº 941/2011 com as Emendas nºs 1 a 3. À Comissão de

Segurança Pública.

Votação,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.169/2011,  do  Deputado Leonardo

Moreira,  que proíbe as instituições de ensino superior  de efetuar qualquer tipo de

cobrança para emissão de diploma de conclusão de curso. A Comissão de Justiça

conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Educação, e pela rejeição do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.  (- Pausa.) Aprovado.

Com a aprovação do Substitutivo  nº  2,  fica prejudicado o Substitutivo  nº  1.  Está,

portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.169/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 2. À Comissão de Educação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.344/2011, do Deputado Luiz Carlos

Miranda, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Raul Soares a área

que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o
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aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.344/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.382/2011, do Deputado Célio Moreira,

que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Campos Altos o trecho rodoviário que especifica. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Transporte opina

pela aprovação com a Emenda nº 1,  que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de

Transporte. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei nº 2.382/2011 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.996/2012, do Governador do Estado,

que  altera  o  art.  13  da  Lei  nº  19.091,  de  30/7/2010,  que  dispõe  sobre  o  Fundo

Estadual de Habitação – FEH –, criado pela Lei nº 11.830, de 6/7/95. A Comissão de

Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A  Comissão  de  Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.033/2012, do Governador do Estado,

que autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Itacambira  o imóvel  que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.056/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmópolis de Minas o imóvel

que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o
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projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.057/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capim Branco o imóvel que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.058/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barão do Monte Alto o imóvel

que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.128/2012, do Governador do Estado,

que  altera  o  art.  96  da  Lei  Delegada  nº  180,  de  20/1/2011,  que  dispõe  sobre  a

estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas

Gerais  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração Pública, de Educação

e  de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela  aprovação  do  projeto.  Emendado  em

Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de  Administração  Pública  que  opina  pela

rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  em  Plenário,  e  pela  aprovação  do

Substitutivo nº 2, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.  (- Pausa.) Aprovado.

Com a aprovação do Substitutivo  nº  2,  fica prejudicado o Substitutivo  nº  1.  Está,

portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.128/2012  na  forma  do

Substitutivo nº 2. À Comissão de Administração Pública.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  3.330/2012,  da  Mesa  da

Assembleia, que altera a Resolução nº 5.214, de 23/12/2003, e a Resolução nº 5.347,

de  19/12/2011,  que  dispõem  sobre  o  Sistema  de  Carreira  dos  Servidores  da

Secretaria  da  Assembleia  Legislativa,  e  dá  outras  providências.  A  Mesa  da
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Assembleia  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À

Mesa da Assembleia.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  28/2012,  do

Governador do Estado, que altera o art. 28 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002,

que  institui  o  Regime Próprio  de  Previdência  e  Assistência  Social  dos  servidores

públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça

conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta.  As  Comissões  de  Administração  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira

opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

A  Presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A

fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que

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

votação, o Substitutivo nº 1.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.

O  Sr.  Presidente  –  Tendo  em  vista  a  ocorrência  de  problema na  votação  pelo

processo eletrônico, a Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

nominal,  de  conformidade  com  o  art.  260,  inciso  I,  c/c  o  art.  263,  inciso  I,  do

Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo nº 1. Com a palavra, o Sr. Secretário

para proceder à chamada dos Deputados para a votação nominal.

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) - (- Faz a chamada.)

- Respondem “sim” os Deputados e as Deputadas:

Bonifácio Mourão - Gustavo Valadares - Pompílio Canavez - Lafayette de Andrada -

Tiago Ulisses - Sargento Rodrigues - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira

Jr.  - Jayro Lessa -  Adalclever Lopes -  André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Bosco - Bruno Siqueira - Carlos Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho do  Sinttrocel  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -
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Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro

- Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo

Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -  Ivair Nogueira -  João Leite - João Vítor

Xavier  -  Juninho  Araújo  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz

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

Ferreira -  Romel Anízio  -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -  Sebastião Costa -

Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O Sr. Presidente -  Votaram “sim” 54 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 28/2012 na forma

do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.469/2011, do Deputado Antônio

Júlio, que institui  o Dia Estadual da Paz e da Conciliação. A Comissão de Justiça

conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  do  Trabalho  opina  pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 353/2011, do Deputado Fred Costa,

que torna obrigatória a identificação de crianças e adolescentes nos estabelecimentos

hoteleiros. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão.  Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 353/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão,  em 2º turno,  do Projeto  de  Lei  nº  1.782/2011,  do Deputado Gilberto

Abramo, que altera dispositivos da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a

fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos

praticados  pelos  serviços  notariais  e  de  registro,  o  recolhimento  da  Taxa  de

Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida

em lei federal e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em
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discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.782/2011

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao final do inciso II do art. 27 a expressão “sujeitando o infrator a

multa de até R$500,00 (quinhentos reais) por documento”.

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada

Justificação: Trata esta emenda da correção de erro formal, pois, ao suprimir-se do

texto  a  referência  ao  parágrafo  único  do  art.  26,  foi  também  suprimida,

indevidamente, a expressão que agora retorna ao texto. Além disso, a alteração do

inciso II do art. 27, na forma proposta originalmente e adequada por esta emenda,

objetiva dar maior sistematicidade ao texto legal, em especial em relação ao próprio

art. 27, inciso III.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Dê-se ao § 1º do art. 33 da Lei nº 15.424, de 2004, a seguinte redação:

Art. 33 - (…)

§ 1º – Entre os representantes dos registradores civis das pessoas naturais e os

dos notários e registradores, no mínimo um representante será oriundo de serventia

com sede no interior do Estado.”.

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada

Justificação: Entre os cinco membros da comissão gestora a que se refere o “caput”

do  art.  33  da  Lei  nº  15.424,  de  2004,  um  membro  representa  os  notários  e

registradores (inciso II do referido artigo), bem como três membros representam os

registradores civis das pessoas naturais (inciso III do referido artigo).

Ao  se  estabelecer  a  obrigatoriedade  de  pelo  menos  a  metade  desses  quatro

membros (ou seja, dois) ser composta de representantes de serventias com sede no

interior  do Estado, pode-se dificultar  a operacionalização da escolha dos referidos

representantes,  especialmente  sob  a  ótica  do  representante  dos  notários  e
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registradores, que é apenas um.

Assim, embora louvável a intenção de se promover a participação das serventias

interioranas, não se pode, sob tal pretexto, criar obrigação inexequível ou, no mínimo,

limitadora da liberdade de escolha. Exemplifique-se que, permanecendo o citado § 1º

no corpo da lei  em exame, poder-se-á  ter  uma situação fática em que,  havendo

diversas pessoas capacitadas, mas, entre elas, apenas uma oriunda de serventia do

interior  do Estado, a Associação dos Notários e Registradores de Minas Gerais –

Anoreg – ficará compelida a escolher essa representante de serventia com sede no

interior, tão somente para cumprir a regra da lei.

O  mesmo se  diga  em  relação  ao  Sindicato  dos  Oficiais  do  Registro  Civil  das

Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais – Recivil –, ou seja, se a Anoreg não

indicar seu representante oriundo de serventia do interior do Estado, a Recivil ficará

compelida a ter, entre três representantes, dois de serventia do interior do Estado,

apenas pela formalidade constante da lei.

Assim,  com  a  modificação  proposta,  estar-se-á  conciliando  a  participação  das

serventias  interioranas sem,  contudo,  inviabilizar  a  existência  e  funcionamento  da

comissão gestora.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se no item 10 da Tabela 8 do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei nº

1.782/2011, apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

a expressão "em decorrência de" antes da expressão "determinação legal ou judicial".

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada

Justificação: Trata esta emenda da correção de erro formal, pois, ao suprimir-se do

texto a expressão "em decorrência de" a redação ficou sem sentido, uma vez que a

expressão "determinação legal ou judicial" não ficou preposicionada.

EMENDA Nº 4

Dê-se à Nota  III  da  Tabela 4  constante  do  Anexo a  que se refere o art.  4º  do

Substitutivo  nº  1 ao Projeto de Lei  nº  1.782/2011,  apresentado pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, a seguinte redação:

“Nota III  –  Na cobrança de emolumentos devidos por  atos  relativos ao Sistema
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Financeiro da Habitação, atender-se-á à redução prevista em lei federal, ficando a

Taxa  de  Fiscalização  Judiciária  reduzida  em  50% na  hipótese  em  que  houver  a

redução dos emolumentos. As reduções não se aplicam aos atos relacionados com

operações  de  financiamento  imobiliário  contratadas  a  taxas  de  mercado,  assim

consideradas aquelas não inferiores a 70% (setenta por cento) do valor da taxa Selic

vigente na data de celebração do contrato, ainda que utilizem recursos captadas em

depósitos de poupança pelas entidades integrantes do SBPE.”

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada

Justificação: Adaptar o texto da Nota III ao disposto nos §§ 1º e 2º incluídos no art.

15 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao § 3° do art. 8° de que trata o art. 3° do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei

nº  1.782/2011,  apresentado  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, a seguinte redação:

“Art. 8º - (...)

§ 3º - Para efeitos do “caput” deste artigo será exigida a utilização de equipamento

Emissor de Cupom Fiscal - ECF - ou de nota fiscal, na forma em que dispuser o

regulamento.”.

Sala das Reuniões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada

Justificação: Permitir um maior controle dos valores cobrados do usuário do serviço.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no  decorrer  da  discussão,  foram  apresentadas  ao  projeto  cinco  emendas  do

Deputado Lafayette de Andrada, que receberam os nºs 1 a 5, e que, nos termos do §

4º do art. 189 do Regimento Interno, serão submetidas a votação independentemente

de parecer.  Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada em que

solicita a votação destacada do § 1º do art. 2º da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, a que

se refere  o art.  1º  do Substitutivo  nº  1.  A Presidência  defere  o  requerimento,  de

conformidade com  o  inciso  XVII  do  art.  232 do Regimento  Interno.  Vem à Mesa

requerimento do Deputado Tiago Ulisses em que solicita  a votação destacada do
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parágrafo único do art. 17 da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, a que se refere o art. 1º

do Substitutivo nº 1. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o

inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo

emendas e destaques. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram.  (- Pausa.) Aprovado.  Em votação, o § 1º do art. 2º da Lei nº

15.424, de 30/12/2004, a que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

Em votação, o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, a que se

refere o art. 1º do Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, a Emenda nº 1.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Em  votação,  a

Emenda nº 3. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nº 4. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Em  votação,  a  Emenda  nº  5.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 1.782/2011 na forma do Substitutivo nº 1, salvo o § 1º do

art. 2º e o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, a que se refere

o art. 1º do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 a 5. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.745/2011, do Governador do Estado,

que cria as carreiras de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde, no âmbito da

Secretaria  de  Estado de Saúde,  e  de  Médico  Perito,  no  âmbito da Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão, altera as Leis nºs 15.462 e 15.470, ambas de

13/1/2005, 15.474, de 28/1/2005, e a Lei Delegada nº 174, de 26/1/2007, que dispõe

sobre as autoridades sanitárias de regulação da assistência à saúde e de auditoria

assistencial  do  SUS e institui  prêmio  por  desempenho de metas.  A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto  de  Lei  nº  2.745/2011 na forma  do  vencido  em  1º  turno.  À  Comissão  de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.781/2012, do Governador do Estado,

que  institui  o  Fundo  Estadual  de  Café  -  Fecafé.  A  Comissão  de  Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno com as

Emendas  nºs  1  a  3,  que  apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette

de Andrada em que solicita  a votação destacada da Emenda nº 2.  A Presidência

defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento

Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Em votação,  as

Emendas nºs 1 e 3. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam

como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Rejeitadas.  Em  votação,  a  Emenda  nº  2.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que a  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

2.781/2012 na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 2. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.086/2012, do Governador do Estado,

que  cria  o  cargo  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de

Investimentos no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.086/2012 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 302/2011, da Deputada Liza Prado,

que possibilita  aos  membros de  igrejas  adventistas,  matriculados na  rede  pública

estadual  de  ensino,  dispensa  de  exames  de  avaliação  curricular  em  dias  que

especifica  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela
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constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa a Emenda nº 1, que foi publicada na edição anterior.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no  decorrer  da  discussão,  foi  apresentada  ao  projeto  uma emenda  do  Deputado

Neilando  Pimenta,  que  recebeu  o  nº  1,  e,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  188  do

Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Educação,

para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 349/2011, do Deputado Fred Costa,

que garante a destinação de espaço físico em unidades da rede estadual de ensino e

de  cultura  às  entidades  da  sociedade  civil  organizada,  movimentos  populares,

associações e conselhos, para o desenvolvimento de atividades de ensino, formação,

aperfeiçoamento,  preparação,  lazer  e  recreação,  e  dá  outras  providências.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº

1,  da  Comissão  de  Justiça.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  2.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.  (- Pausa.) Aprovado.

Com a aprovação do Substitutivo  nº  2,  fica prejudicado o Substitutivo  nº  1.  Está,

portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  349/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 2. À Comissão de Educação.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  721/2011,  do  Deputado  Délio

Malheiros, que obriga que os bancos de dados, os cadastros de consumidores e os

serviços de proteção ao crédito comuniquem ao consumidor, por carta registrada na

modalidade de aviso de recebimento - AR -, a negativação do seu nome. A Comissão

de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto

com a  Emenda nº  1,  da  Comissão de Justiça.  Em discussão,  o  projeto.  Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As
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Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 721/2011 com a Emenda nº 1. À Comissão

de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 828/2011, do Deputado Almir Paraca,

que dispõe sobre a Política de Fomento à Tecnologia Social  do Estado de Minas

Gerais  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A Comissão

de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,  que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Educação. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1,

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

encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  1,  ficam

prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Lei nº 828/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Educação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 832/2011, do Deputado Carlin Moura,

que institui o registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina pela

aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 5, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 a 5. As Deputadas e

os  Deputados  que  as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 832/2011 com

as Emendas nºs 1 a 5. À Comissão de Cultura.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 847/2011, do Deputado Delvito Alves,

que obriga os bancos, as empresas de cartão de crédito, as operadoras de serviços

de  telefonia  móvel,  os  provedores  de  internet  e  televisão  por  assinatura  a

disponibilizar aos usuários mecanismos capazes de gerar algum tipo de recibo, que
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lhes  permita comprovar  documentalmente o teor  e  a data de  suas solicitações.  A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de

Defesa  do  Consumidor  e  de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela  aprovação  do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em 1º turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.702/2011,  do  Deputado Antônio

Carlos  Arantes,  que  altera  a  Lei  nº  14.185,  de  31/1/2002,  que  dispõe  sobre  o

processo  de  produção  do  queijo  minas  artesanal,  e  dá  outras  providências.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de

Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que  apresenta.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Política Agropecuária, com a

Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa as Emenda nºs 2 a 7, que foram publicadas na edição anterior.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto seis emendas do Deputado

Antônio Carlos Arantes, que receberam os nºs 2 a 7, e, nos termos do § 2º do art. 188

do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Política

Agropecuária, para parecer.

Discussão,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  2.401/2011,  do Deputado Rômulo

Viegas,  que  altera  a  destinação  do  imóvel  doado  pelo  Estado  ao  Município  de

Itumirim por meio da Lei nº 14.603, de 2003, alterada pela Lei nº 15.681, de 2005. A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1, da Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Lei  nº  2.401/2011 na forma do Substitutivo  nº  1.  À  Comissão de Fiscalização

Financeira.
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Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.482/2011,  do  Deputado  Paulo

Lamac,  que revoga a  Lei  nº  13.958,  de 26/7/2001,  que  cria  a  Área de Proteção

Ambiental - APA - Fazenda Capitão Eduardo e dá outras providências. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o Substitutivo nº 1, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

2.482/2011 na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1. À Comissão de Meio

Ambiente.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.783/2012, do Governador do Estado,

que  altera  dispositivos  da  Lei  nº  15.910,  de  21/12/2005.  A Comissão  de  Justiça

conclui  pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1,  que apresenta.  A

Comissão  de  Minas  e  Energia  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Minas e Energia,

com as Emendas nºs 2 a 7, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda

nº 1. Em votação, as Emendas nºs  2 a 7. As Deputadas e os Deputados que as

aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovadas.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.783/2012 na forma do Substitutivo nº 1

com as Emenda nºs 2 a 7. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.211/2012, do Governador do Estado,

que  altera  a  Lei  nº  20.022,  de  5/1/2012.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do projeto.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
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a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.329/2012, da Mesa da Assembleia,

que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da

Secretaria  da  Assembleia  Legislativa  referente  ao  ano  de  2012.  A  Mesa  da

Assembleia  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À

Mesa da Assembleia.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 11, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

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

ATA DA 22ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/7/2012

Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras Deputada

Liza Prado - Exibição de vídeo - Palavras do Deputado Paulo Lamac - Entrega de

placa - Palavras do Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana - Entrega de homenagens -

Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Bosco - João Leite -  Liza Prado -  Maria Tereza Lara - Paulo Lamac -  Sargento

Rodrigues.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 14h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- A Deputada Maria Tereza Lara, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor  -  Destina-se esta  reunião  a  homenagear  o  Programa Educacional  de

Resistência às Drogas – Proerd-MG.

Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos  para tomar  assento  à Mesa o  Cel.  PM Márcio  Martins

Sant'Ana, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -;

e Cel. PM Divino Pereira Brito, Chefe do Estado-Maior da PMMG; as Exmas. Sras.

Márcia Alves, Presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Belo

Horizonte; e a Deputada Liza Prado, coautora do requerimento que deu origem a esta

homenagem e membro da Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack; e o

Exmo. Sr. Deputado Paulo Lamac, coautor do requerimento que deu origem a esta

homenagem e Presidente da referida Comissão.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar as presenças nesta solenidade do Exmo. Sr.

Aloísio  Andrade,  Presidente  do  Conselho  Estadual  de  Políticas  sobre  Drogas;  da

Exma. Sra. Mariana Carvalho de Paula Lima, Defensora Pública; e dos Exmos. Srs.

Cleiton  Dutra,  representando  o  Subsecretário  de  Políticas  sobre  Drogas,  da

Secretaria de Estado de Defesa Social,  Sr.  Cloves Benevides; e Pastor Welington

Vieira, representando o Conselho Nacional sobre Drogas.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras da Deputada Liza Prado

Boa tarde a todas e a todos. Sr. Presidente, Deputado João Leite, representando
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neste  ato  o  Presidente  desta  Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  minhas  queridas

autoridades  que  compõem  esta  Mesa,  alunos,  professoras,  policiais  e  todos  que

comparecem aqui, nesta tarde, para prestar uma justa homenagem a esse programa

que, no meu entendimento, é o maior do Brasil e tem dado resultados positivos; tenho

orgulho de esse programa ter começado, aqui em Minas Gerais, na minha cidade,

Uberlândia. Na época, na equipe, presente aqui, o Cap. Aloísio, que atualmente está

em  Contagem,  juntamente  com  o  Cap.  Papadiamantopolus,  o  qual  fez  parte  da

segunda equipe. Naquela oportunidade, nós nos deslocamos de Uberlândia para São

Paulo e lá fizemos o curso, que já existia no Rio de Janeiro. Depois desse momento,

o programa se estendeu para todo o Estado de Minas Gerais.  Fui  Vereadora em

Uberlândia  por  quatro  mandatos,  comecei  o  programa,  juntamente  com  o  Cap.

Aloísio,  que  fez  parte  da  primeira  turma  do  curso,  e  depois  com  o  Cap.

Papadiamantopolus. Depois, veio o segundo momento, no qual foram feitas palestras

no Canadá, no exterior e, a partir dali, comecei a participar das ações e a conhecer,

de uma forma científica e com muito amor, o trabalho daqueles policiais no combate

às drogas. O programa em Uberlândia começou em 1998, depois do curso, e, a partir

dessa data, comecei com o Capitão e com a Polícia Militar a fazer um trabalho de

enfrentamento às drogas nas escolas, preparando as nossas crianças para resistirem

às pressões do tráfico e para saberem dizer não. A partir desse momento, Deputado

João Leite,  Cap.  Ferraz e  todos que aqui  estão,  comecei  a  ser  uma parceira do

Proerd.

O nosso desejo é prestar uma homenagem a vocês que continuam esse trabalho,

dedicam a vida a essa moçada, permitindo que ela continue com esse olhar saudável,

com essa paixão, com esse sorriso lindo, com essa vontade de se arrumar, de sair,

de ser feliz, de aprender e de ter amigos nas escolas.

O Pastor Wellington está presente e sabe da importância de termos essa criançada

saudável.  Estamos  vivendo um momento  muito  preocupante  no  Brasil:  as  drogas

estão alastrando-se de forma vertiginosa, destruindo os lares e fazendo com que a

violência aumente. Hoje quase 80% dos crimes estão ligados às drogas. Sabemos

que é preciso haver programas como esse para que as crianças aprendam a resistir.

E esse programa precisa sempre de incentivos e de ampliação de seus recursos
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financeiros para, cada vez mais, fazer um trabalho de preparação dessa moçada. Só

assim ela aprenderá a dizer  não, a se defender.  Cria-se o vínculo com o policial;

estabelece-se uma relação de confiança com o policial que está com a farda. Aquela

criança tem a quem recorrer e a quem pedir ajuda. Ela se sente fortalecida nesse

momento. E esse vínculo de confiança com a Polícia Militar é fundamental.

Portanto,  com  o  apoio  do  Presidente  desta  Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro;  do

Deputado  João  Leite;  da  Comissão  de  Segurança  Pública;  do  Deputado  Paulo

Lamac,  que  logo  estará  aqui  –  ele  é  Presidente  da  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento do Crack e tem feito um belíssimo trabalho, além de ser coautor do

requerimento que deu origem a esta homenagem -,  enfim,  com todos os colegas

Deputados,  estamos realizando esta  homenagem. A nossa  intenção é  justamente

honrar quem merece ser honrado. Por isso esperamos que todo o Estado de Minas

Gerais reconheça o trabalho desses valorosos policiais junto à comunidade. Eles têm

uma parceria com as professoras, com os professores, com as escolas e acabam

virando o anjo da guarda das escolas das crianças, das professoras e da sociedade.

A homenagem é simples, mas esperamos que ela possa atingir o coração de cada

um; que sintamos o coração bater bem forte, não apenas o da Deputada Liza Prado,

mas o de todos que estão nesta Casa. Muito obrigada. Não desanimem por causa

das dificuldades. Efetivar um projeto como esse não é fácil,  pois  é dispendioso e

requer paciência e tolerância. Ele é digno de pessoas que são muito determinadas. A

participação de vocês é muito importante. Não desistam nunca. Essa moçada precisa

de um alento. Hoje sabemos que a nossa rede de enfrentamento das drogas no Brasil

ainda deixa muito a desejar porque praticamente não existe. Pastor, as comunidades

terapêuticas são quem, bem ou mal, até o momento salvou vidas. Agora, com esse

programa estamos ajudando a ampliar esse trabalho. Há vários programas ligados às

igrejas e a outras instituições, mas entendo que o Proerd é um programa que marca,

e o Brasil precisa achar solução para enfrentar esse problema de forma maciça. Na

verdade, o problema já alcançou todas as classes sociais.  Fico muito preocupada

quando vejo um programa com meia dúzia de jovens ou de crianças. Não vamos

conseguir  resolver  o  problema  se  não  for  de  forma  maciça.  Vejo  que  o  maior

programa que temos hoje é o Proerd. Pelo menos ele atinge milhares de estudantes,
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fazendo  com  que as  crianças  se  fortaleçam  e  aprendam  a dizer  não  às  drogas.

Espero que possamos colaborar com esse programa. E o conhecimento de vocês

acaba ajudando os outros projetos e programas. A polícia, com sua influência e seus

contatos, acaba ajudando as comunidades, os governos, os Estados, e é assim que

vamos vencer, pois a responsabilidade é de todos.

Quem conhece o sofrimento e o desespero de uma mãe sabe como é difícil essa

situação.  Todos  têm  um  caso  na  família.  As  nossas  penitenciárias,  os  nossos

presídios estão lotados, e a grande maioria dos crimes está ligada à droga. A droga

arrebenta com o País, tira todo o potencial e a vitalidade do nosso povo.

Hoje o Plenário e as galerias estão lotados. Creio que vocês que aqui estão sejam

exemplo para todas as escolas  do Estado de Minas Gerais.  Muito  obrigada.  Não

desistam, corram atrás se não conseguirem que o Proerd esteja em suas escolas. O

programa é  fundamental  para  combater  efetiva  e  eficazmente  o  uso das  drogas.

Todos sabemos como evitar esse uso. O problema é gravíssimo. Sabemos a situação

das fronteiras, da falta de policiais. Não vou enxugar gelo nem chover no molhado.

Com o trabalho de cada um é que conseguiremos mudar essa história triste que se

desenha para a nossa juventude.

O Deputado Paulo Lamac, que está compondo a Mesa, saiu hoje de Juiz de Fora e

veio correndo para chegar aqui e encontrar todos vocês.

Em recente encontro com as comunidades terapêuticas, disse que parece que o

que  fazemos  não  está  adiantando,  que  ficamos  desanimados  às  vezes.  O  que

fazemos parece uma gota d`água no oceano. Alguém falou sobre um verso da Madre

Tereza de Calcutá: “Já pensou se não fosse essa gota d`água? O oceano estaria bem

menor”. Se colocamos amor no que fazemos, plantamos sementes. Todos os que

plantam  sementes  ainda  têm  sonhos  e  estão  nesse  projeto.  Portanto,  recebam

nossas  homenagens  e  os  nossos  sinceros  agradecimentos  em  nome  do  povo

mineiro. Muito obrigada.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes para assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.
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Palavras do Deputado Paulo Lamac

Exmo. Sr.  Deputado João Leite,  Presidente da Comissão de Segurança Pública

desta Casa, aqui representando o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais,  Deputado Dinis  Pinheiro,  que instituiu  a  Comissão Especial  para o

Enfrentamento do Crack, que tenho a honra e o prazer de presidir,  e que tem se

mostrado  um  grande  e  comprometido  batalhador  nessa  luta  contra  as  drogas,

especialmente contra o “crack”, que mobiliza todo o poder público neste momento;

Exmo.  Sr.  Cel.  Márcio  Martins  Sant´Ana,  Comandante-Geral  da  PMMG,  militar

engajado e sensível,  que tem demonstrado grande empenho,  comprometimento e

abertura em relação aos trabalhos realizados pela nossa Comissão Especial  para

Enfrentamento do Crack; nossa comissão teve o grande prazer de ser recebida pelo

Coronel,  que  vem  se  mostrando  um  grande  parceiro  –  temos,  a  Assembleia

Legislativa e a Polícia Militar, belas e importantes ações a realizar em conjunto nesse

grande esforço de enfrentamento do “crack”  -,  e  em cuja pessoa saúdo todos os

militares presentes; Exmo. Sr. Cel. Divino Pereira de Brito, Chefe do Estado-Maior da

PMMG, também um  grande colaborador  e  um dos  idealizadores deste  momento.

Tivemos o prazer de nos encontrar no 1º Batalhão, ocasião em que o Coronel se

mostrou  um  entusiasta  do  Proerd,  e  começamos  a  idealizar  esta  homenagem,

também com a colaboração do Cap. Hudson Ferraz, que não pôde comparecer por

estar em missão fora daqui, mas que é um grande e atuante batalhador pelo Proerd e

acompanha  todas  as  reuniões  da  nossa  Comissão  Especial.  Com  isso,  então,

pudemos  viabilizar  esta  merecida  homenagem,  que,  acredito,  já  deveria  ter  sido

prestada pelo Estado a um programa tão importante.

Então o Cel.  Brito foi  um grande parceiro, e veio um casamento perfeito com a

iniciativa da Deputada Liza Prado, que já havia proposto a homenagem pelos 14 anos

do  Proerd.  Portanto  foi  uma  soma  muito  conveniente,  houve  uma  verdadeira

somatória de esforços, uma sinergia absoluta.

A Sra. Márcia Alves, Presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, é uma pessoa que está reformulando a

política antidrogas no Município de Belo Horizonte e teve participação importante na

reformulação do Conselho Municipal. Hoje ela é a Presidente do Conselho e, além
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disso, atua junto à Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal para a construção

do Programa Municipal de Enfrentamento às Drogas. Ela é uma pessoa apoiadora e

partícipe de primeira hora. Antes de a nossa comissão especial ser constituída pelo

Presidente Deputado Dinis Pinheiro, já tínhamos na Márcia um esteio, um apoio. Ela

é  uma  pessoa  que  realmente  se  engajou  bastante.  Então,  Márcia,  quero  aqui

parabenizá-la  pelo  trabalho  na  Prefeitura  Municipal,  pelo  início  dos  trabalhos  no

Conselho Municipal. Desejo-lhe muito sucesso.

Exma.  Sra.  Deputada  Liza  Prado,  minha  colega  de  Assembleia  Legislativa,  de

comissão especial, e que tem uma participação muito atuante, porque é apaixonada

no  que  diz  respeito  à  questão  do  enfrentamento  das  drogas.  Ela  é  uma mulher

batalhadora, entende, sente e tem a sensibilidade de como a droga pode destruir,

prejudicar a família e a instituição sociedade como um todo. A Deputada Liza Prado é

uma Deputada, assim como eu, em primeiro mandato, mas que vem demonstrando

garra, sensibilidade, uma vontade de fazer acontecer. Deputada Liza Prado, tem sido

um  prazer  participar  dessa  caminhada  que  estamos  tendo  em  conjunto.  Quero

agradecer por tudo que estamos dando conta de fazer juntos nessa batalha.

Quero  aqui  fazer  um  saudação  especial  a  todas  as  escolas  aqui  hoje

representadas, num momento tão importante para a Assembleia, quando esta Casa

faz um reconhecimento público da importância do Proerd, um programa de prevenção

dos mais relevantes que existem no País. O Brasil precisa hoje investir  muito em

prevenção,  e  o  Proerd  talvez  seja  o  programa  mais  efetivo,  em  nível  nacional,

articulado nacionalmente nesse sentido. É um dos eixos da nossa atuação, enquanto

Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack, a prevenção; também é um dos

eixos do programa nacional a prevenção – o programa “Crack: É Possível Vencer” -,

assinado na semana passada, com a vinda aqui do governo federal; enfim, esse é um

eixo para todo o mundo que pensa em droga seriamente. Isso porque o tratamento

para os dependentes químicos é fundamental, mas tão ou mais importante que isso é

evitar que tenhamos novos dependentes químicos. E isso está nas nossas mãos, nas

mãos dessa juventude que aqui se encontra. Temos de fazer a nossa sociedade mais

resistente,  mais  resiliente,  porque  falar  que  vamos acabar  com as  drogas,  meus

amigos, é até um pouco de pretensão, para não dizer que é ilusão. As drogas são
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antigas como os relatos da humanidade, mas, sabendo que a droga existe e que

algum dia ela vai ser oferecida a nós, temos de estar preparados para dizer não. É

essa a grande virtude do Proerd, que não faz a negação da existência da droga, e

sim ajuda os nossos jovens a se prepararem para esse não, um não muito importante

para  cada  um  de vocês  que estão  aqui,  neste  ano,  participando do  Proerd.  E  é

também importante  para  cada um de nós  que  fazemos  parte  da  sociedade,  que

somos pais, filhos, munícipes, e convivemos juntos na mesma cidade.

Então gostaria de saudar os alunos e os professores da Escola Municipal Professor

Daniel  Alvarenga,  na  pessoa  da  Diretora  Andréa  Caroline  Correia  Silva,  amiga,

batalhadora da região Norte, a quem parabenizo por todo crescimento que promoveu

nessa escola no Conjunto Zilah Spósito.

Gostaria  de  saudar  e  parabenizar  os  alunos  e  professores  da  Escola  Estadual

Olímpia  Resende  Pereira,  na  pessoa  da  Diretora  Silvana  Pires  de  Carvalho;  da

Escola  Estadual  Deputado  Álvaro  Sales,  na  pessoa  da  Diretora  Wanessa

Hermenegildo de Oliveira - que bom que vocês estão aqui presentes -; da Escola

Municipal  Anísio  Teixeira,  na  pessoa  da  Diretora  Maria  Helena  Calixto,  também

batalhadora;  da Escola Municipal  Oswaldo Cruz,  na pessoa da Diretora Jaqueline

Henriques Correa, que está aqui também homenageada – sejam muito bem-vindos -;

do Colégio Santo Antônio, de Belo Horizonte, na pessoa do Diretor-Geral Frei Jacir de

Freitas Faria; da Escola Estadual Manuel Casassanta, na pessoa da Diretora Marlene

Aparecida  Rodrigues  Morais  –  sejam  muito  bem-vindos  -;  da  Escola  Municipal

Marlene  Pereira  Rancante,  na  pessoa  do  Diretor  Gílson Pietra;  e,  finalmente,  da

Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda, na pessoa da Diretora homenageada,

Radneia da Silva Xavier.

Não tenham dúvida de que a presença de vocês aqui é a motivação principal de

todos os que estão neste Plenário hoje: nós, Deputados, militares e todas as pessoas

envolvidas nessa batalha. Como a batalha do Cleiton, da Subsecretaria de Políticas

Antidrogas, que aqui representa o Subsecretário Cloves Benevides; como a do Pastor

Wellinton Vieira, que está à frente de um programa importantíssimo de recuperação, o

Credeq, e que também é um lutador; e como a de tantos outros que estão aqui hoje.

A grande motivação de todos nós são vocês, jovens, o futuro que já está aqui se
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manifestando hoje, e os professores e diretores, que têm um papel tão importante

nessa batalha, nessa luta.

Fazíamos  essa  discussão  há  pouco.  De  fato,  como  a  Deputada  Liza  Prado

alinhavou,  eu  estava em Juiz  de  Fora,  no  encontro do Forpaz,  um fórum para a

promoção da paz escolar, e lá discutíamos exatamente que é fundamental o papel da

educação  na  prevenção.  Hoje  temos  no  Brasil  uma  situação  muito  favorável  de

praticamente universalização do ensino fundamental. Temos ali as crianças que serão

a sociedade em alguns poucos anos. Então precisamos criar essa resistência nas

nossas  escolas.  É  um  papel  a  mais  que nós,  que somos  da área de educação,

precisamos desempenhar.

É lógico que não se faz prevenção só nas escolas. Meus amigos e minhas amigas,

hoje  há  ocorrência  de  “crack”  na  terceira  idade  num  volume  impressionante  e

assustador. Nas culturas sazonais agrícolas, no interior, no corte da cana, na colheita

do café, há relatos impressionantes de pessoas que se envolvem com a droga num

momento da vida em que já se imaginava que não era para elas. Então temos de

realmente superar essas visões preconcebidas. O “crack”, assim como outras drogas,

pode atingir qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer idade, mas é

pela prevenção que vamos realmente conseguir fazer esse trabalho. E a prevenção

junto aos jovens é a perspectiva de uma sociedade mais resistente e mais resiliente.

Por isso acredito que esta homenagem é tão importante neste momento.

O Proerd é um programa que atua na raiz. Ele vai aonde precisa ser tratado, ao

jovem, e é apresentado com clareza. É uma aproximação também da sociedade com

a Polícia Militar, algo que precisamos valorizar. E todo esse empenho, todos esses

profissionais que são voluntários e abnegados defensores da sociedade, lutadores

por uma vida melhor no nosso país, merecem hoje - e não apenas hoje, mas hoje e

sempre - os nossos aplausos e os nossos parabéns.

Queria pedir um aplauso para todos os instrutores, todos os militares que participam

do Proerd em Minas Gerais. Queria que todos se sentissem homenageados. Os que

estão aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo pela televisão podem ter

certeza  de  que  são  pessoas  que  merecem  e  têm  o  reconhecimento  da  nossa

sociedade.
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Meus  amigos,  para  não  prolongar  mais  e  para  que  a  nossa  solenidade  tenha

agilidade,  encerro  minha  participação  convidando  um  pai  para  falar  durante  um

minuto, pois tem um relato curto e interessante que ilustrará bem a importância do

Proerd na vida das famílias. Convido a subir aqui e fazer esse brevíssimo testemunho

o Sr. Ângelo Manoel Teixeira Torres, que concluiu o curso do Proerd para pais e é

também pai de uma formanda que se encontra aqui. Sr. Ângelo, pode nos contar pelo

microfone essa sua experiência.

O Sr. Ângelo Manoel Teixeira Torres – Senhores, senhoras, autoridades e crianças,

boa tarde. Sou pai de uma menininha que aparece dando um testemunho no vídeo

institucional do Proerd. Tenho de dizer que realmente fiquei bastante impressionado

quando ela fez o curso – aliás, fizemos juntamente com ela - porque não esperava

por algo tão abrangente e tão benfeito aqui no País, principalmente na situação em

que vivemos. O curso esclarece bastante. Tanto que nós, que graças a Deus não

temos,  pelo  menos  ainda,  o  contato  com  essas  drogas  em  casa  ou  na  família,

aprendemos que podemos passar por uma série de situações quem nem fazíamos

ideia e que pode acontecer de oferecerem-nas a nós e aos nossos filhos. Fiquei muito

impressionado com a qualidade dos instrutores, que se tornam realmente amigos das

crianças, que, por sinal,  ficam feito doidas esperando o dia do Proerd para terem

aula.  Então  há toda  uma satisfação.  Portanto  estou  muito  agradecido  ao  Proerd.

Quero  dizer  às  crianças  que  aproveitem  bastante,  porque  eles  têm  muito  a  ver

conosco.

O Deputado Paulo Lamac – Muito obrigado pela participação. Mais uma vez, sejam

todos muito bem-vindos. Tenho certeza de que esta é uma tarde muito importante.

Esta é a casa de todos vocês,  que aliás  fazem parte dessa história.  Parabéns e

sucesso.  Muito  obrigado,  Deputado João Leite,  que hoje  está  presidindo a nossa

audiência e é um grande lutador,  batalhador e, antes de tudo, um amigo e aliado

dessa luta da qual todos fazemos parte. Boa tarde. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado João Leite, representando o Deputado Dinis

Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  fará  a  entrega ao  Exmo.  Sr.  Cel.

Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas
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Gerais,  de  placa  alusiva  a  esta  homenagem.  A placa  a  ser  entregue  contém  os

seguintes dizeres: “O Programa Educacional de Resistência às Drogas – Proerd –,

louvável  iniciativa  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  propicia  aos  jovens  um

consciente posicionamento de negação às drogas e à violência, ao mesmo tempo em

que se mostra instrumento fundamental para a integração das famílias no processo

educacional. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, reconhecendo que

o diálogo entre a escola, a polícia e a família é, cada vez mais, essencial à educação

e à segurança da sociedade, presta merecida homenagem ao Proerd”.

O Sr. Presidente – Gostaria de convidar a Deputada Liza Prado e o Deputado Paulo

Lamac para juntamente fazermos a entrega da placa, já que são os coautores do

requerimento que possibilitou esta homenagem à Polícia Militar e ao Proerd.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana

Exmo. Sr. Deputado João Leite, Presidente da Comissão de Segurança Pública da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, meu dileto amigo e com quem a

Polícia  Militar  tem  um  franco  diálogo,  ao  longo  de  sua  carreira  política  sempre

demonstrou ser um homem compromissado com as questões de segurança pública

do  Estado.  Com  certeza,  Deputado,  a  sua  atuação  tem  propiciado  melhorias  na

segurança pública do nosso Estado. Exma. Sra. Deputada Liza Prado, coautora do

requerimento que deu origem a esta homenagem e membro da Comissão Especial

para o Enfrentamento do Crack; minha prezada Deputada Liza, em suas palavras, V.

Exa. fez menção à origem do Proerd Minas Gerais em Uberlândia, cidade a qual tive

o prazer de servir, na qual tive a honra de trabalhar e receber o título de cidadão

honorário,  o que me deixa muito orgulhoso. Naquela oportunidade, pude perceber

que a semente plantada em 1997 germinou, cresceu e deu muitos frutos. Na minha

passagem por Uberlândia, tivemos o prazer de realizar uma solenidade de formatura

do Proerd com mais de 2 mil  crianças, no Parque do Sabiá. As formaturas eram

separadas, nas escolas, e,  naquela oportunidade, fizemos uma formatura coletiva,

que demonstrou a grandiosidade do projeto, o alcance do programa e a vitalidade das

nossas crianças no enfrentamento das drogas e da violência. Exmo. Sr.  Deputado

Paulo  Lamac,  Presidente  da  Comissão Especial  para  o  Enfrentamento  do  Crack,
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agradeço-lhe as generosas palavras destinadas a mim e à Polícia Militar. Reitero a V.

Exa. o nosso compromisso de estarmos ombreados nessa luta, que não é do poder

público, não é de um Deputado isolado, não é do cidadão puro e simplesmente, mas

de todos nós. O senhor pode contar conosco.

Exmo. Sr. Chefe do Estado-Maior da PMMG, meu prezado amigo e companheiro no

Comando  da  instituição,  Cel.  Divino  Pereira  de  Brito;  eminente  Presidente  do

Conselho Municipal de Políticas Antidrogas da Prefeitura de Belo Horizonte, Márcia

Alves,  a  você  minhas  homenagens  pelo  trabalho  que  tem  desenvolvido  no

aprofundamento dessa reflexão sobre as drogas e o enfrentamento delas e, mais que

a  reflexão,  a  tomada  de  atitude,  de  iniciativas  positivas  para  que,  num  primeiro

momento, minimizemos os efeitos e as causas do uso das drogas, numa perspectiva

de que seremos  vitoriosos  nessa empreitada;  prezados  policiais  militares,  alunos,

minha prezada Cel. Luciene, Cel. Rogério, Cel. Cláudio, demais Oficiais da Polícia

Militar,  senhoras  educadoras  e  educadores,  alunos  que  representam  as  suas

instituições.

Esta homenagem que nos é prestada é recebida com muito orgulho pela Polícia

Militar por entendermos que uma homenagem recebida na Casa do Povo tem um

significado muito importante, pois esta Casa é a tradução da diversidade, da riqueza,

dos  talentos  e  da  grandiosidade  que  é  o  Estado  de  Minas  Gerais.  Portanto,

recebemos a homenagem da Assembleia Legislativa de Minas com muito orgulho e

com muita satisfação, por ter esse significado, um significado que tem uma amplitude

muito grande e que nos deixa realmente muito envaidecidos.

Falar sobre o Programa Educacional de Resistência às Drogas – Proerd -, nosso

amado Proerd, é realmente uma iniciativa exitosa por parte da Polícia Militar. Entendo

que o uso das drogas e a prática da violência,  antes de serem um problema de

segurança pública e antes mesmo de serem um problema de saúde, são sobretudo

uma doença da alma. A droga sempre é utilizada para completar, para trazer algo,

para  satisfazer  um  desejo  que não  está  ao  alcance da pessoa,  naquele  primeiro

momento,  em  outras  coisas,  em  práticas  saudáveis,  em  atitudes  recomendáveis,

louváveis  para  ela  como  cidadão.  Normalmente,  o  uso  das  drogas  é  feito  para

satisfazer um anseio, uma carência em que a pessoa se encontra. Portanto, o Proerd
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tem  esse  condão,  essa  capacidade  de  enfrentar  os  problemas  da  droga,  antes

mesmo  de  ser  um  problema  de  segurança  pública  e  de  saúde,  mas  atuar  na

prevenção, na motivação, na formação do caráter, na formação da personalidade, o

que vai permitir à pessoa usar instrumentos, ferramentas para dizer “não” ao uso das

drogas e à prática da violência. Esse é um programa exitoso porque não está calcado

no discurso moralista de dizer “não” ao uso das drogas e à prática da violência, não

está calcado em argumentos técnicos-científicos, mas, principalmente, no exemplo,

no reforço de valores, no reforço da autoestima das nossas crianças e dos nossos

adolescentes para dizerem “não” às drogas e à violência.

É uma iniciativa exitosa, que já comemora mais de 14 anos de atuação no Estado

de Minas Gerais. Mais de 2.700.000 crianças, adolescentes e pais já passaram pelo

Proerd. Estamos presentes em mais de 480 Municípios de Minas Gerais. Aplicamos o

Proerd  em  mais  de  3.300  escolas.  Então,  esse  é  um  enfrentamento  silencioso,

cidadão, oportuno, necessário, em que a Polícia Militar teve a iniciativa.

O próprio programa diz que a Polícia Militar tem a iniciativa, mas ele se completa

como em um triângulo equilátero, tendo nos seus vértices a polícia,  a família e a

escola. Portanto, quero compartilhar essa premiação e todo o louvor que a Polícia

Militar tem recebido nesta tarde na Assembleia Legislativa com as nossas famílias e

as nossas escolas. Esse elo é fundamental para que o programa seja exitoso, esse

elo é fundamental para que a metodologia proposta seja eficaz,  efetiva e propicie

alcançar os objetivos de dar às nossas crianças condições de dizer não às drogas e à

violência. Essa homenagem que hoje reconhece um dos vértices do triângulo, que é a

Polícia Militar, também é bem ajustada, bem posta e deve ser estendida às nossas

famílias e às nossas escolas.

Gostaria  de  me  dirigir  de  maneira  especial  aos  meus  prezados  mentores,

coordenadores e instrutores do Proerd, a quem solicito que se coloquem de pé. Peço

permissão a todos para me dirigir  a eles: vocês são motivo de orgulho da Polícia

Militar. O serviço que os senhores e as senhoras prestam é altamente qualificado e

tem uma repercussão estrondosa. Comparo a sua atuação à do semeador, que não

vê o seu fruto colhido no curto prazo, mas a médio e a longo prazos. Vocês estão de

parabéns pelo que fazem, e esta placa que a Polícia Militar recebe é devida a todos
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vocês e a suas respectivas equipes. Parabéns.

Encerrando,  gostaria  de  ratificar  que  esta  celebração,  esta  homenagem  que

recebemos hoje é devida não só à Polícia Militar, mas também às nossas famílias e

às escolas. Amplio ainda mais esse conceito, pois comemorar um programa exitoso

como  o  Proerd  é  motivo  de  júbilo  e  de  felicitações  a  toda  sociedade  mineira.

Obrigado.

Entrega de Homenagens

O locutor – Neste instante, o Deputado João Leite, representando o Presidente da

Assembleia  Legislativa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega  de  votos  de

congratulações  aos  homenageados  que  colaboraram  para  o  êxito  das  ações  do

Programa  Educacional  de  Resistência  às  Drogas  –  Proerd-MG.  Os  votos  de

congratulações contêm os seguintes dizeres: “A Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais congratula pela dedicação à luta contra as drogas e a violência e pela

contribuição ao sucesso do Proerd”. O Deputado João Leite e o Comandante-Geral

da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Márcio Martins Sant'Ana, farão a entrega

das primeiras homenagens.

Convidamos o Cel. Divino Pereira de Brito,  Chefe do Estado-Maior da PMMG; o

Cel. Cláudio Antônio Mendes, Diretor de Apoio Operacional da PMMG; o Cel. Luiz

Rogério de Andrade, Comandante do Policiamento da Capital da PMMG; e a Cel.

Luciene Magalhães Albuquerque, Oficial da Reserva.

- Procede-se à entrega dos certificados de homenagem.

O  locutor  –  Os  homenageados  estão  recebendo  também,  neste  instante,

homenagens dos pequenos alunos da Escola Municipal Marlene Pereira Rancante.

Neste  momento,  o  Cel.  Divino  Pereira  Brito,  Chefe  do  Estado-Maior  da  Polícia

Militar  de  Minas  Gerais,  junto  ao  Deputado  João  Leite,  fará  a  entrega  das

homenagens aos mentores do Proerd-MG.

Convidamos o Cap. Cléverson Natal de Oliveira, Diretoria de Apoio Operacional; o

2º-Ten.  Alberto Nery Rocha,  Diretoria  de Apoio Operacional;  a  2º-Ten.  Jesuína da

Anunciação Caitano Silva, Oficial da reserva; o 1º-Sgt. Adriano Lopes Arantes, 22º

Batalhão  de  Polícia  Militar;  o  2º-Sgt.  Kerlston  Bazílio  dos  Reis,  22º  Batalhão  de

Polícia Militar; o 2º-Sgt. Alexandre Cláudio de Souza, 34º Batalhão de Polícia Militar; a
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2º-Sgt. Célia Aparecida da Silva Caetano Ferraz, 34º Batalhão de Polícia Militar; e a

Cb. Soraya Erika Rodrigues Matoso, 34º Batalhão de Polícia Militar.

- Procede-se à entrega dos certificados de homenagem.

O locutor - A seguir, o Deputado Paulo Lamac, Presidente da Comissão Especial

para o Enfrentamento do Crack, acompanhará o Deputado João Leite na entrega das

homenagens aos instrutores do Proerd.

Convidamos  o  2º-Sgt.  Luiz  Augusto  Martins  da  Gama,  o  3º-Sgt.  José  Messias

Geraldo, o 3º-Sgt. Sérgio Lúcio Teixeira, o Cb. Ronaldo Silveira, a Cb. Kelly Pereira

da Fonseca, o Cb. Adriano de Lima Barroso, o Cb. Edson da Costa Alves,  o Sd.

Rodrigo da Silva Góes, o Sd. Renato Alves Andrade e o Sd. Gilberto Danelon Leão.

- Procede-se à entrega dos certificados de homenagem.

O locutor - Neste momento, a Deputada Liza Prado, membro da Comissão Especial

para  o  Enfrentamento  do  Crack,  e  o  Deputado  João  Leite  farão  a  entrega  dos

certificados de homenagem a educadores que participaram do Proerd.

Convidamos Gleisa Calixto Antunes, pedagoga e orientadora educacional do Proerd

de Minas Gerais, funcionária civil da Diretoria de Apoio Operacional; Andrea Caroline

Correa Silva, Diretora da Escola Municipal Daniel Alvarenga; Gilson Pietra Coimbra,

Diretor da Escola Municipal Marlene Pereira Rancante; Frei Jacir  de Freitas Faria,

Diretor-Geral e Pedagógico do Colégio Santo Antônio, representado neste ato por

Maria das Graças Viana de Lima, coordenadora do Colégio Santo Antônio; Jaqueline

Henriques Corrêa, Diretora da Escola Municipal Oswaldo Cruz; Maria Helena Calixto,

Diretora da Escola Municipal Anísio Teixeira; Marlene Aparecida Rodrigues Morais,

Diretora da Escola Estadual Manoel Casassanta; Radnéia da Silva Xavier, Diretora da

Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda; Silvana Pires de Carvalho, Diretora da

Escola  Estadual  Olímpia  Resende  Pereira;  e  Wanessa  Armenegildo  de  Oliveira,

Diretora da Escola Estadual Deputado Álvaro Salles.

- Procede-se à entrega dos certificados de homenagem.

Apresentação Musical

O locutor  - Convidamos os presentes para ouvir  o  Serviço Juventude e Polícia,

acompanhado  pelo  Bloco  Show,  que  apresentará  as  seguintes  músicas:  “Tempo

Perdido”, de Renato Russo; “Parará”, de Tomate; e “Eu quero tchu, eu quero tchá”, de



667
____________________________________________________________________________

João Lucas e Marcelo.

- Procede-se à apresentação musical.

O  locutor  -  A parte  de  percussão  contou  com  a  participação  especial  da  Cel.

Luciene e esteve a cargo e responsabilidade do Sgt. Johnny.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr.  Cel.  Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-Geral da Polícia Militar  do

Estado  de  Minas  Gerais,  meu  amigo  e  irmão,  profissional  que  dignifica  a  nossa

gloriosa Polícia Militar, assim como a sua história em Minas Gerais e no nosso país, é

uma  alegria  para  a  Assembleia  Legislativa  recebê-lo  aqui,  no  Palácio  da

Inconfidência.  Receba  as  homenagens  de  toda  a  Assembleia  Legislativa  e  o

reconhecimento pelo trabalho que o senhor vem realizando no Comando da nossa

Polícia Militar, refletido pela competência de todos os profissionais dessa corporação.

Como Presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa,

tenho  tido  oportunidade,  não  apenas  em  Belo  Horizonte,  na  sede  do  Poder

Legislativo,  mas  também  no  Estado,  de  manter  contato  permanente  com  os

profissionais  da  Polícia  Militar  e  tenho  compartilhado  isso  com  muitas  pessoas.

Impressiona-me  o  profissionalismo,  a  competência  e  o  preparo  da  nossa  Polícia

Militar. O senhor está de parabéns pelos homens e pelas mulheres e pela busca de

aperfeiçoamento  dos  policiais.  Em  cada  lugar,  somos  brindados  com  relatórios  e

metas atingidas. Isso mostra a competência e o grau de autoridade que a Polícia

Militar vem adquirindo não apenas no Estado, mas também no País.

Ao  reconhecer  esse  trabalho  homenageando  o  Cel.  Sant'Ana,  Comandante  da

Polícia Militar, estendo esta homenagem a todos os que têm dado um exemplo no

nosso Estado: o Exmo. Sr. Cel. Divino Pereira de Brito, Chefe do Estado-Maior da

Polícia Militar de Minas Gerais e ex-assessor militar na Assembleia Legislativa, que

deixou aqui  uma marca,  mostrando como realmente  é  um policial  militar,  sempre

muito  atento  e  presente,  orientando  e  auxiliando  os  Deputados  e,  muitas  vezes,

ensinando coisas que não conhecemos – aliás, substituído agora pelo Cel. Argemiro,

que  está  conosco  na  Assembleia  Legislativa,  atento,  acompanhando  esta

homenagem que o povo de Minas Gerais presta à Polícia Militar –; a Sra. Márcia

Alves, Presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas da Prefeitura de
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Belo  Horizonte;  o  Exmo.  Sr.  Deputado  Paulo  Lamac,  Presidente  da  Comissão

Especial para o Enfrentamento do Crack, um dos autores do requerimento que deu

origem a esta homenagem à Polícia Militar; todos os parceiros da Polícia Militar nesse

desafio  de  enfrentar  esse  mal,  as  drogas;  a  Exma.  Sra.  Deputada  Liza  Prado,

também autora do requerimento que deu origem a esta homenagem e membro da

Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack.

Se existe uma coisa que a Deputada Liza Prado faz é enfrentar. Vemos que ela não

tem medo de nada e tem realizado um grande trabalho na Assembleia Legislativa.

Então,  queremos  reconhecer  isso.  É  sempre  um  prazer,  nos  vários  trabalhos  da

Assembleia Legislativa, estar ao lado dela. Daqui, ela quer comandar tudo, quer ser a

Diretora de televisão, queria uma câmera ali, filmando aqueles meninos que estavam

gostando demais do “show” que estava acontecendo. Ela queria pedir o Cel. Sant'Ana

para  todos  fazerem  trenzinho  pela  Assembleia.  Ela  é  desse  jeito.  Temos  de  ter

cuidado com a Deputada Liza Prado, senão ela coloca todo o mundo para dançar.

Mas faz bem alguém tão animado. E olha que ela não está se sentindo bem hoje.

Saindo daqui, ela deve ir ao médico. E, mesmo não se sentindo bem, ela é desse

jeito.

Passo a ler o pronunciamento do Presidente Deputado Dinis Pinheiro. Já perguntei

aqui se posso fazer isso, e disseram que posso. Então, em alguns momentos, vou

invadir o pronunciamento do Presidente Deputado Dinis Pinheiro. Então, não cobrem

dele algumas coisas, porque sou eu quem vai falar. Mas ele disse algumas outras

coisas:  (-  Lê:)  “Esta  homenagem da Assembleia  Legislativa  ao  Proerd,  Programa

Educacional  de  Resistência  às  Drogas  e  à  Violência,  que  a  Polícia  Militar  vem

realizando em nosso Estado,  representa o reconhecimento da inegável  relevância

desta iniciativa para toda a sociedade de Minas Gerais.

Torna-se também nossa causa, como representantes do povo, a continuidade e o

sucesso do projeto, ao vermos nossos policiais atuando como educadores em um

eficiente  trabalho  preventivo,  em  busca  de  um  modelo  de  vida  saudável  e  de

convivência harmoniosa para nossos jovens. Esta Casa, que conta hoje com uma

comissão especial de combate ao ‘crack’” - presidida pelo eminente Deputado Paulo

Lamac, que vem realizando um trabalho que rende frutos mesmo antes do término
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dessa Comissão, antes do seu relatório, com ações vigorosas, unindo a sociedade.

Queremos mencionar  a marcha recente contra  o “crack”  e outras  drogas,  que foi

sucesso absoluto, iniciando-se no Colégio Estadual  Central,  com grande apoio da

Polícia Militar, do nosso batalhão de trânsito, Cel. Sant'Ana, e chegando à Assembleia

Legislativa com grande presença da sociedade. Viu como a Deputada Liza Prado

invade o campo toda hora? Ela está lembrando que foram 15 mil pessoas. Ela invade

o campo. Foram 15 mil pessoas. Esse é um dado importante da Polícia Militar. Essa

marcha culminou com a apresentação de vários cantores na Praça da Assembleia

Legislativa – “acaba de promover, com grande respaldo popular, a marcha contra o

‘crack’ e  outras  drogas.  Tornou  prioridade  o  enfrentamento  de  um  problema que

acarreta pesadas consequências, tanto na esfera da saúde quanto nos ambientes

econômicos,  sociais  e  de  segurança,  ao  desviar  para  atividades  criminosas  ou

marginais  uma  promissora  força  produtiva.  Não  podemos  nos  omitir  diante  dos

dramas ligados ao abuso dos psicotrópicos, afetando tantas famílias que sofrem com

a enorme dificuldade para trazer de volta ao convívio social jovens, adultos e, ainda

mais lamentavelmente, até crianças.

Torna-se chocante, sobretudo, perceber tantos seres humanos vivendo nas ruas e

perdendo sua dignidade, submetendo-se a inúmeras humilhações em função de um

vício avassalador e presente em todas as regiões de Minas e em qualquer classe

social”.

De alguma forma, a liberação das drogas seria a solução para o problema que

estamos vivendo? Respondo que não. Tive oportunidade, como atleta, de ir várias

vezes a Amsterdã. O que mais me impressionava em Amsterdã, apesar de ser uma

cidade muito bonita, eram os jovens, que se tornaram um verdadeiro lixo humano

jogado pelas ruas, com suas mentes destruídas pelo ácido. O problema de Amsterdã

não é moral, mas social. Lamentavelmente, aqueles jovens não servem para mais

nada. Hoje Amsterdã se tornou uma cidade de tráfico, de uso internacional de drogas,

de turismo das drogas. As pessoas vão a Amsterdã usar drogas, e as autoridades

hoje não sabem o que fazer mais com o grande problema que criaram. Espero que o

Brasil, com o exemplo que a PMMG vem dando, tenha juízo e não copie coisas que

estamos vendo que, lamentavelmente, trazem um problema maior.
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Estamos diante de um dos piores males de nosso século, e sua gravidade vem

sendo seriamente discutida em nossos eventos institucionais,  como aconteceu no

fórum técnico “Segurança nas escolas: por uma cultura da paz” ou no recentemente

concluído Parlamento Jovem, no qual estudantes de nível médio puderam discutir e

propor soluções para essa questão crucial. O combate ao tráfico e às organizações

criminosas requer estratégias combinadas.

Queria dizer a todos os presentes da Polícia Militar que a Assembleia Legislativa

tem trabalhado. Nos últimos três anos, a Comissão de Segurança Pública visitou as

18 Regiões Integradas de Segurança Pública – Risps -, e descobrimos que a Polícia

Militar vem fazendo o seu trabalho, tanto é que já temos aproximadamente 60 mil

pessoas presas no Estado.  Praticamente 80% delas  por  tráfico de drogas ou por

atividades ilícitas, criminosas, que estão, justamente, orbitando o tráfico de drogas.

Por  último,  depois  de  termos  feito  um  fórum  em  que  tratamos  da  droga  e  da

criminalidade, publicamos um livro e agora estamos construindo o Fórum Nacional de

Comissões de Segurança Pública. O Presidente Dinis Pinheiro instalou esse fórum, e

fui escolhido o Presidente. Onze Estados já estão participando dele e estiveram nesta

Assembleia Legislativa. Esse fórum reconhece que o crime não está dentro da nossa

divisa, mas do outro lado. Quando há um tráfico que nasce em outro país, atravessa

as nossas fronteiras, atravessa a nossa divisa e infelicita o nosso Estado, queremos

construir uma união com os outros Estados para enfrentar esse mal tão grande, que

não nasce dentro do nosso Estado.

Lembro-me do apelo do Presidente da Comissão de Segurança Pública do Paraná

para participar, já que ali, na tríplice fronteira, as drogas entram permanentemente.

Ele nos relatou que, nas ruas de Ciudad del Este, do outro lado de Foz de Aguaçu, do

outro lado da ponte, bananas de dinamite são vendidas nas ruas. Pessoas gritam:

“Quem quer uma banana de dinamite?”. Lamentavelmente, ela chega ao Estado de

Minas Gerais. O Presidente da Comissão de Segurança Pública do Estado de Santa

Catarina disse que, na rodovia federal que chega a São Miguel do Oeste, na divisa

com o Paraguai, se a polícia montar “blitz” o dia inteiro, aprenderá armas e drogas.

Portanto,  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  é  isso  que  chega  para  vocês,  uma

fronteira e divisas totalmente vulneráveis, que caem rigorosamente no colo de vocês
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para que possam enfrentar esse mal. Queremos ajudar. A Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais vai ajudar vocês. Vamos nos unir aos outros Estados, vamos

contribuir. A nossa maior preocupação são a Copa das Confederações e a Copa do

Mundo,  que  se  avizinha.  Cobramos  isso  da  própria  Polícia  Federal.  A Copa  da

Alemanha produziu 40 mil pessoas traficadas, e a da África do Sul produziu 150 mil.

O nosso país tem potencial para produzir muito mais, pois são 18.000km de fronteiras

totalmente  vulneráveis.  Quando  um  estrangeiro  entrar  por  nossas  fronteiras,  por

nossos portos, por nossos aeroportos, a Polícia Federal o identificará, mas a Polícia

Militar de Minas Gerais não saberá quem é ele. Se não houver uma unificação dos

dados da Polícia Federal, se eles não estiverem disponíveis para as Polícias Militares

de Minas Gerais, do Paraná, de Santa Catarina e da Bahia, já poderemos começar a

nos  entristecer  pelo  número de  pessoas que vamos perder  em nosso país.  Para

combater temos de estar juntos.

O Presidente da Comissão de Segurança Pública do Ceará fez um relato dramático

nesta Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Ele disse que, em

todo o semiárido e em todo o sertão do Ceará, o “crack” já chegou. O governo não

conseguiu levar a água, o gado morre, as pessoas migram, mas o “crack” já chegou.

O traficante é mais competente que o poder público, ele consegue levar o “crack”

onde a água ainda não chegou. Portanto temos de nos unir nesse enfrentamento e

apoiar a Polícia Militar, que, além da repressão, faz, com competência, a prevenção

do uso de drogas. Essas estratégias devem ser combinadas com o tratamento, que é

fundamental. É um comércio, e, se temos uma grande oferta de drogas, isso é porque

temos  uma  grande  demanda.  Por  isso  as  comunidades  terapêuticas  são  tão

importantes. Temos 400 em Minas Gerais, e apenas 21 têm convênio com o Estado.

Alguns pensam que os Caps AD é que vão dar conta, mas há apenas 19 em Minas.

Prefiro investir nas comunidades terapêuticas, que são 400, para trabalharem nessa

recuperação. “Repressão e prevenção. É sob esse último aspecto da prevenção que

incide  a  missão  do  Proerd.  Dizer  não  às  drogas  torna-se  tarefa  de  toda  a

comunidade, envolvendo ativamente pais e professores.” Vimos aqui, solicitado pelo

Deputado Paulo Lamac, o testemunho de um pai, assim como vimos aqui as nossas

Diretoras  e  professoras,  além  de  nossos  agentes  de  segurança  pública.  “Já
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beneficiando mais de 2 milhões de jovens e adultos em mais de 500 Municípios, o

Proerd vem colaborando por meio do combate preventivo à criminalidade, tanto com

a redução dos índices de violência em médio e longo prazos quanto com a iminente

melhoria da qualidade de vida da população. Os próprios policiais passam a refletir

sobre  seus  modelos  comportamentais  para  que  possam  conscientizar  os  jovens

sobre a importância de atitudes éticas e de respeito aos direitos humanos.”

Quero fazer um comentário. Desde criança, entendi que o principal ator dos direitos

humanos era o policial. A primeira lembrança que tenho da minha infância é de meu

pai colocando a farda e a arma. Morávamos em uma vila, e, para chegar em casa à

noite,  meu  pai  percorria  1km  sem  iluminação  pública.  Não  tínhamos  iluminação

pública, e o nosso coração – éramos cinco - ficava esperando-o chegar.

Ele tinha a mania de vir  assoviando músicas de paradas. Ao longe, ouvíamos o

barulho, indicando a chegada dele. Eu tinha certeza de que meu pai era o principal

defensor dos direitos humanos. A vida que vocês defendem é o bem maior. Sem a

vida, não há os outros artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sem a

vida,  não há o direito  à expressão.  Se a vida não for  defendida pelo policial,  e o

policial defende a minha vida e a vida das pessoas com a vida dele, não existe essa

Declaração. Não consigo entender por que não se reconhece o policial como principal

defensor  dos  direitos  humanos.  Quem  defende  direito  humano  de  verdade  é  o

policial.

“Assim, toda a comunidade, aprendendo a resistir a pressões de seu meio, também

eleva sua autoestima e aprimora a consciência de suas responsabilidades sociais.

Jovens que nunca tiveram contato com as drogas aprendem a dispor de meios e

habilidades para resistir a influências negativas e passam a pensar na construção de

uma sociedade mais pacífica e saudável.”

Era pequeno o discurso do Deputado Dinis Pinheiro. Imagino que ele pensou nos

policiais que trabalharam o dia inteiro, não sendo bom os Deputados ficarem falando

demais. Quem falou mais aqui fui eu.

“Em nome de um amanhã digno de ser vivido, com nossas famílias mais felizes e

livres dessa devastadora ameaça constituída pela associação entre a violência e o

uso das drogas, desejamos pleno êxito à admirável tarefa do Proerd. Muito obrigado.”
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Teremos aqui em breve, Deputados Liza Prado e Paulo Lamac, a revisão do Plano

Plurianual  de Ação Governamental.  Fiquemos atentos para injetar  no Proerd mais

força.  Não  podemos  nos esquecer  disso.  Agradecemos  muito  ao  Júnior,  a  nossa

patativa. É duro falar depois dele, com essa nossa voz de taquara rachada.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de terça-feira, dia 10, às 9 e às 20

horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14

horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na

edição do dia 10/7/2012.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 9/7/2012

Às  9h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Glaycon  Franco,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Glaycon Franco, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, dada-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião  se  destina  a  debater  temas  relacionados  à  BR-040  e  a  deliberar  sobre

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para  ouvir  os  Srs.  José Milton  de  Carvalho  Rocha,  Prefeito  Municipal  de

Conselheiro Lafaiete; Alexandre de Oliveira, Engenheiro Supervisor, representando o

Sr. José Maria da Cunha, Superintendente Regional do DNIT; Padre Paulo Barbosa,

Pároco da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Congonhas, representando

Dom Geraldo Lyrio Rocha, Arcebispo de Mariana; José Ricardo Sírio, Presidente da

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete; Glauco Peregrino, Promotor de Justiça

Curador  do  Patrimônio  Público  e  do  Meio  Ambiente  da  Comarca  de  Conselheiro

Lafaiete;  Anderson  Costa  Cabido,  Presidente  do  Consórcio  Público  para

Desenvolvimento do Alto Paraopeba - Codap - e Prefeito Municipal de Congonhas,

que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento
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que deu origem ao debate,  tece suas considerações iniciais.  Logo após,  passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. O Presidente

determina a anexação, aos anais da Comissão, de documento contendo informações

sobre a situação da BR-040 e de documentos entregues pelo Sr.  Mauro Lúcio da

Silva, Vereador da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, e pela Sra. Valquiria

Lucia Rocha,  Secretária  da Associação de Apoio Comunitário  do Bairro  Paulo VI,

contendo  reivindicações  da  comunidade  relacionadas  ao  trecho  da  BR-040  que

atravessa o Município de Conselheiro Lafaiete. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Almir Paraca, Presidente -Pompílio Canavez - Duarte Bechir - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.146

Comissão Especial

Relatório

O Governador  do  Estado,  no  uso da  atribuição que lhe  confere  o art.  90,  VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à Proposição

de Lei nº 21.146, que torna obrigatória a notificação aos órgãos de segurança pública

do ingresso na rede de atendimento à saúde de pessoa ferida com arma.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  262/2012,

publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/6/2012,  veto  esse  que  deve  receber

parecer desta Comissão Especial, nos termos do art. 222, combinado com o art. 111,

I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Por  meio  da  Mensagem  nº  262/2012,  o  Governador  do  Estado  encaminhou  as

razões do veto total oposto à Proposição de Lei nº 21.146, que torna obrigatória a

notificação aos órgãos de segurança pública do ingresso na rede de atendimento à
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saúde de pessoa ferida com arma.

Nas razões do veto, fundamentadas em argumentos de contrariedade ao interesse

público, o Chefe do Executivo, apesar de reconhecer a relevância da iniciativa, alega

que a  proposição de  lei  deve ser  aprimorada de modo a  ter  maior  efetividade e

alcance ao se tornar  norma.  São dois  os principais  argumentos que sustentam a

oposição do veto em questão.

O primeiro diz respeito ao prazo estipulado pela Proposição de Lei nº 21.146 para a

notificação aos órgãos de segurança, por parte da rede de saúde, do atendimento de

pessoa ferida com arma: uma hora seria prazo exíguo, em particular no período da

noite, quando costuma ser registrado o maior número de atendimentos a feridos na

rede de saúde. Conforme alega o Governador do Estado, com base em manifestação

da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  em  geral  os  hospitais  não  dispõem  de

profissionais  habilitados para fazer esse tipo de notificação nem poderiam desviar

outros da assistência, pois isso seria inconveniente.

Reconhecemos a razoabilidade desse argumento, em que pese a necessidade de

se chegar a uma estipulação de prazo para a notificação em questão que, por um

lado, possa ser cumprido pela rede de saúde e, por outro, torne factível a apuração

do evento que culminou no ferimento e, se cabível, possibilite as devidas providências

por parte dos órgãos de segurança pública. Nesse mesmo sentido, há que refletir

sobre  a elaboração do processo de notificação,  de  modo que ele seja  simples e

atenda a contento a essas duas necessidades, para que a iniciativa possa de fato

atingir o fim a que se destina, qual seja a utilização de certos dados do sistema de

saúde como subsídio para uma atuação policial mais precisa e embasada e para o

planejamento de ações integradas de prevenção, investigação e combate ao crime,

como se pretende no Sistema Integrado de Defesa Social no Estado.

O  segundo  argumento  para  o  veto,  também  baseado  em  posicionamento  da

Secretaria de Estado de Saúde, é o de que a proposição deve ser aperfeiçoada de

modo a atender o disposto no inciso II do art. 66 do Decreto-Lei Federal nº 3.688, de

3/10/41, o que, no nosso entender, não demonstra ser totalmente procedente. Afinal,

trata-se de “pessoa ferida com arma” e não de “crime de ação pública” cuja “ação

penal não dependa de representação” e cuja “comunicação não exponha o cliente a
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procedimento criminal”, conforme descreve o referido dispositivo. A intenção contida

na Proposição de Lei nº 21.146 é a de que, tendo sido atendida pessoa ferida com

arma, sejam notificados os órgãos de segurança pública do Estado, para que apurem

as circunstâncias do evento que resultou no ferimento e, sendo o caso de suspeita de

crime,  tomem  as  devidas  providências.  Porém,  no  que  toca  à  ampliação  da

abrangência  dos  instrumentos  passíveis  de  causar  lesões  e  mesmo a  morte,  os

argumentos  do  veto,  baseados  nesse  mesmo  posicionamento  da  Secretaria  de

Estado Saúde, podem ser considerados procedentes.

Em face das ponderações acima aduzidas, mesmo considerando-se as ressalvas

feitas, torna-se razoável o acolhimento da diretriz emanada do Executivo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total à Proposição de Lei

nº 21.146.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente – Duilio de Castro, relator – Ulysses Gomes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.258/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Cultural e Produções Artísticas Band-Aid,

com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.258/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural e Produções Artísticas Band-Aid, com sede no Município de Santa Rita do

Sapucaí, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a

valorização artística e cultural da comunidade em que atua.

Na consecução de seus objetivos, a instituição cria, produz e apresenta espetáculos
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cênicos e artísticos; promove eventos como cursos e palestras; realiza programas de

lazer, sociais, culturais e informativos, visando ao aprimoramento artístico e cultural

de seu público; estimula atividades culturais a fim de formar uma consciência social e

de cidadania na população local; e promove intercâmbio com entidades congêneres

para troca de informações e experiências.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Cultural  e

Produções Artísticas Band-Aid em defesa da preservação da cultura da região de

Santa Rita do Sapucaí, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.258/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.164/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Em cumprimento  ao disposto nos arts.  153,  inciso  II,  e  155 da Constituição do

Estado, e no art. 68, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o

Governador  do  Estado  encaminhou  a  esta  Casa,  por  meio  da  Mensagem  nº

236/2012,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.164/2012,  que dispõe sobre  as  diretrizes  para  a

elaboração  da  lei  orçamentária  para  o  exercício  financeiro  de  2013  e  dá  outras

providências.

Publicada  em  18/5/2012,  foi  a  proposição  distribuída  a  esta  Comissão,  em

atendimento  ao  disposto  no  art.  160 da Constituição do Estado e  no  art.  204 do

Regimento Interno.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2º do art. 204, foi concedido prazo

inicial de 20 dias para apresentação de emendas, o qual foi prorrogado por Acordo de

Líderes. Foram recebidas, nesse período, 91 emendas, cuja análise é parte deste

parecer.
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Fundamentação

A proposição em tela  estabelece,  consoante  o texto  constitucional,  as  diretrizes

para  a  elaboração  dos  Orçamentos  Fiscal  e  de  Investimento  das  Empresas

Controladas  pelo  Estado  para  o  exercício  financeiro  de  2013,  abrangendo  as

prioridades e metas da administração pública estadual,  as diretrizes gerais para o

Orçamento,  as  disposições sobre  alterações da legislação tributária,  a  política  de

aplicação da agência financeira oficial e a administração da dívida e das operações

de crédito.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - estabelece, em seu art. 4º, que a Lei de

Diretrizes Orçamentárias - LDO - disporá também sobre o equilíbrio entre receitas e

despesas, sobre os critérios e a forma de limitação de empenho, sobre as normas

relativas  ao  controle  de  custos  e  à  avaliação  dos  resultados  dos  programas

financiados com recursos dos orçamentos, além das demais condições e exigências

para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.

Ainda segundo a LRF, integram a LDO os seguintes anexos:

1 – Anexo de Metas Fiscais, em que são estabelecidas metas anuais, em valores

correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário

e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois

seguintes;

2 – Anexo de Riscos Fiscais,  no qual são avaliados os passivos contingentes e

outros riscos capazes de afetar  as  contas públicas, informando as providências  a

serem tomadas, caso se concretizem.

Cabe ressaltar  que,  com  o  advento  da  LRF,  a  LDO passou  a  ter,  entre  outras

funções,  o importante papel  de compatibilizar  as  estratégias de política fiscal  e a

execução  do  programa  de  trabalho  do  governo.  Assim,  as  prioridades  da

administração  pública  devem,  obrigatoriamente,  refletir  os  limites  impostos  pelo

equilíbrio entre receitas e despesas e conter metas de política fiscal claras. Dessa

forma, as despesas autorizadas na Lei Orçamentária passam a depender da Receita

Corrente  Líquida,  no  caso  das  despesas  com  pessoal,  e  da  meta  de  resultado

primário estabelecida no Anexo I.1 da referida norma.

O projeto em tela estabelece que a Lei Orçamentária para o exercício de 2013 será
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elaborada  conforme  as  diretrizes,  os  objetivos  e  as  metas  estabelecidas  nesta

proposição e na revisão do PPAG 2012-2015, observadas as normas da Lei Federal

n° 4.320, de 17/3/64, e da Lei Complementar Federal  n° 101, de 2000.

Estabelece também que o Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade

orçamentária,  segundo  a  classificação  por  função,  subfunção,  programa,  projeto,

atividade ou operação especial, indicando, para cada um, a categoria e o grupo de

despesa,  a  modalidade  de  aplicação,  a  fonte  dos  recursos  e  o  indicador  de

procedência  e  uso  a  que  se  refere.  O  Orçamento  Fiscal  também  abrangerá  a

programação dos Poderes do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG –-, bem como de seus

fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Em cumprimento ao disposto na LRF, o art.  38 da proposição estabelece que a

limitação de empenho dos Poderes e órgãos será proporcional à participação de cada

um na base contingenciável total, entendida como o total das dotações aprovadas na

Lei  Orçamentária,  excluídas,  entre  outras,  as  despesas  constitucionais,  legais  e

obrigatórias. O montante da limitação será definido pela comissão permanente a que

se refere o art. 155 da Constituição do Estado, mediante a apresentação de estudo

pelo Poder Executivo, cabendo a cada Poder e órgão autônomo, por ato próprio, fixar

os novos valores disponíveis para empenho e movimentação financeira.

PRIORIDADES E METAS PARA 2013

As prioridades e metas da administração pública estadual para o exercício de 2013,

atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Estado e

as  de  funcionamento  dos  órgãos  e  entidades  que  integram  o  orçamento  fiscal,

correspondem,  para  o  Poder  Executivo,  às  metas  relativas  ao  exercício  de  2013

definidas para os Programas Estruturadores detalhadas no Plano Plurianual de Ação

Governamental  –  PPAG –  2012-2015,  e,  para  a  Defensoria  Pública,  o  Ministério

Público, o TCE-MG e os Poderes Legislativo e Judiciário, às metas consignadas nos

respectivos programas finalísticos do mesmo plano. Os orçamentos serão elaborados

em consonância com as prioridades e metas referidas acima, adequadas à Revisão

do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2013.
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ANEXO I – METAS FISCAIS

As projeções das metas anuais da LDO para o exercício de 2013 e para os anos

subsequentes  foram  estabelecidas  em  função  das  expectativas  quanto  ao

desempenho  das  atividades  econômicas  do  País,  das  projeções  de  outros

indicadores  macroeconômicos,  além  dos  desempenhos  esperados  para  algumas

categorias de receitas e as principais categorias de despesas, tendo como referência

os valores orçamentários observados em anos anteriores.

O anexo de metas fiscais da proposição estabelece a meta de resultado primário de

0,05% do Produto Interno Bruto – PIB – nacional para o exercício de 2013. Em 2014

e 2015 a meta foi estabelecida em 0,06% e 0,07% do PIB nacional, respectivamente.

As referidas metas são compatíveis com o cenário macroeconômico e os parâmetros

utilizados no projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias da União para 2013.

Foram  utilizados  para  a  fixação  das  metas  fiscais  os  mesmos  parâmetros

macroeconômicos usados na LDO da União. Dentre eles destacam-se:

1) crescimento real anual de 4,5% previsto para o PIB em 2012, de 5,5% em 2013,

de 6% em 2014 e 5,5% em 2015;

2) superávit primário de 3,1% do PIB nos quatro anos em referência;

3) inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA –, de 4,7%

em 2012 e 4,5% de 2013 a 2015;

4) taxa de juros básica da economia – Selic – de 9,86% em 2012, 9,43% em 2013,

8,75% em 2014 e 8,09% em 2015.

RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Para 2013, estima-se, em valores correntes, uma receita total de R$67,22 bilhões,

sendo R$64,44 bilhões de receita não financeira ou receita primária do Estado. A

receita  não financeira  corresponde ao total  da  receita  orçamentária  deduzidas  as

operações de crédito,  as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e

retorno de operações de crédito  (juros  e  amortizações),  recebimento  de  recursos

oriundos de empréstimos concedidos, as receitas de privatizações e aquelas relativas

a superávits financeiros. O resultado dessa operação será utilizado para o cálculo do

resultado primário.

A despesa está estimada em igual montante da receita para o mesmo exercício,
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sendo  a  despesa  não  financeira  estimada  em  R$61,94  bilhões.  A despesa  não

financeira corresponde ao total  da  despesa orçamentária,  deduzida das despesas

com juros e amortização da dívida interna e externa, com a aquisição de títulos de

capital  integralizado  e  as  despesas  com concessão  de  empréstimos  com retorno

garantido. Esses valores serão utilizados para o cálculo do resultado primário.

A receita primária foi estimada em 1,28% do PIB nacional para 2013, e a despesa

primária  em  1,23%.  Esse  resultado,  se  alcançado,  possibilitará  a  obtenção  do

resultado primário fixado em R$2,498 bilhões, ou 0,05% do PIB nacional, no mesmo

ano.

O resultado nominal, por sua vez, foi projetado em 0,06% do PIB para 2013. Já os

resultados  nominais  esperados  para  o  período  de  2013  a  2015  resultam  das

estimativas de receitas e despesas previstas, bem como da projeção de evolução da

dívida consolidada líquida para o período. A meta fixada para 2013 é de R$3,078

bilhões, calculada a partir  da variação entre os valores estimados da Dívida Fiscal

Líquida,  de  R$67,934  bilhões,  em  31/12/2013,  e  de  R$64,856  bilhões,  em

31/12/2012.

Para a realização das metas fiscais, espera-se um crescimento de 13,2% da receita

tributária,  estimada  em  R$43,188  bilhões  em  2013,  sendo  a  principal  fonte

arrecadadora o ICMS. Nos últimos três anos, esse tributo teve participação média de

82% na arrecadação tributária total do Estado.

Cabe  observar  que  a  arrecadação  de  ICMS  apresenta  forte  correlação  com  o

desempenho  da  atividade  econômica,  dado  que  sua  base  de  arrecadação

corresponde às atividades relacionadas à comercialização interna, tendo em vista a

isenção do tributo sobre as exportações. Segundo estimativas do governo do Estado,

cada 1,0% de variação positiva  ou negativa  no PIB equivale  a  uma alteração de

aproximadamente 0,47% na arrecadação do ICMS.

Em relação às despesas, merecem destaque os gastos com pessoal e encargos

sociais,  que  representam  51,63%  do  total  das  despesas  correntes  do  Estado.  A

projeção dessa despesa para os anos de 2013 a 2015 foi realizada com base no

crescimento vegetativo da folha de pagamento, nos reajustes concedidos a carreiras

específicas,  bem  como  nas  disposições  emanadas  da  lei  que  instituiu  a  Política
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Remuneratória do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais (Lei 19.973, de 2011)

e da LRF.

Em relação à dívida pública,  os valores projetados para o pagamento dos seus

juros  e  encargos  são  de  R$2,589 bilhões  em  2013,  R$2,639 bilhões  em  2014 e

R$2,594 bilhões em 2015. Os valores relativos à amortização da dívida seguem uma

trajetória ascendente nesse item de despesa, com projeção de R$2,304 bilhões em

2013, R$2,638 bilhões em 2014 e R$3,026 bilhões em 2015.

RENÚNCIA DE RECEITA

O anexo de metas fiscais estabelece também a estimativa da renúncia de receita e

sua eventual compensação e da margem de expansão das despesas obrigatórias de

caráter continuado. Dessa forma, o Anexo I.7 divide a estimativa de renúncia em dois

grupos de dados, um com distinção para os benefícios já existentes em 2011 e outro

com os benefícios aprovados e os prorrogados a partir do exercício de 2012 – todos

com  projeção  de  impacto  para  2013,  2014  e  2015.  O  primeiro  grupo  contém  o

impacto  das  renúncias  já  consolidadas  do  sistema tributário  do  Estado  de  Minas

Gerais que não influenciam o cumprimento das receitas e o equilíbrio orçamentário

para  os  próximos  exercícios.  O  segundo  grupo  evidencia  os  benefícios  fiscais

concedidos ou prorrogados em 2012, com vigência prevista também para 2012.

Para  o  exercício  de  2013,  a  renúncia  de  receita  atinge  R$3,77  bilhões,  o  que

representa  10,82%  da  receita  de  ICMS  e  8,73%  da  receita  tributária  estimada,

desconsideradas  as  perdas  tributárias  heterônomas  –  institutos  tributários

decorrentes  de  norma  federal  que  causam  impactos  nas  receitas  dos  entes

federados, alheios a sua vontade.

Em relação aos benefícios heterônomos, estima-se que as renúncias decorrentes

da Lei Kandir, dos créditos de ICMS sobre produtos industrializados exportados e do

Simples Nacional representem R$6,400 bilhões em 2013, percentual equivalente a

18,40% da receita prevista de ICMS para esse ano.

As novas renúncias, com concessões a partir do exercício de 2013, aprovadas com

a observação de medidas compensatórias, consoante o art. 14, incisos I e II, da LRF,

totalizam, para 2013, R$113,904 milhões, o que representa 0,33% do ICMS previsto

para o mesmo exercício.
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CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

As metas fixadas para 2011 foram estipuladas em 2010, ano em que todo o País se

recuperava  da  crise  econômica  internacional.  Ocorre  que,  em  2011,  a  economia

nacional  foi  impactada  tanto  por  um  conjunto  de  medidas  macroeconômicas

restritivas conduzidas pelo Governo Federal quanto pela nova crise global no último

trimestre do ano. O resultado foi um crescimento econômico abaixo do esperado no

País e também no Estado.

Naquele ano, constatou-se que o Estado alcançou um superávit  primário de R$

2.757  milhões,  que apesar  de  nominalmente  inferior  ao  previsto,  correspondeu  a

0,07% do PIB nacional realizado, refletindo uma maior contribuição da que foi prevista

para o setor público consolidado.

A arrecadação tributária do Estado atingiu R$ 35 bilhões, sendo responsável por

66,1% das receitas primárias em 2011, onde 54,4% são representados pelo ICMS. A

arrecadação desse imposto teve crescimento nominal de 9,6% em relação a 2010,

representando mais que o dobro do crescimento do PIB nacional de 2,7% no mesmo

período, uma das variáveis utilizadas para a projeção de receitas tributárias.

As  despesas  primárias  realizadas  também  se  expandiram  acima  da  meta

inicialmente  traçada.  O  item  mais  representativo  foi  a  despesa  de  pessoal,  que

representou elevação de 15,6% em relação ao ano anterior. Esse percentual cresceu

nominalmente acima da inflação do período medida pelo IPCA de 6,5%. Contribuíram

para  esse  aumento:  o  crescimento  vegetativo  da  folha;  os  reajustes  salariais  ao

conjunto do funcionalismo público; a promoção por escolaridade adicional, o ingresso

de novos servidores, nomeações em cargos comissionados e funções gratificadas,

regulamentação do subsídio para as carreiras da Educação Básica e reajustes dos

valores  do  subsídio,  aliada  à  concessão  de  aumentos  salariais  para  diversas

categorias do funcionalismo público.

Focalizado na economicidade de gastos públicos e visando à redução de custos e

de gastos com materiais e serviços, vale destacar o projeto Gestão Estratégica de

Suprimentos  -  GES -,  que  conseguiu  resultados  expressivos  e  tem  realizado  um

processo contínuo de melhoria das etapas envolvidas na contratação de fornecedores

e a implantação de metodologias e modelos de gestão de suprimentos baseados nas
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melhores  práticas  mundiais.  A  primeira  onda  do  projeto  alcançou  redução  das

despesas com compra de medicamentos, com a aquisição de material de escritório,

com a obtenção de equipamentos de informática e com a compra de betuminosos,

somando uma economia de aproximadamente R$ 61,2 milhões em 2011.

Os investimentos realizados pelo Estado de Minas Gerais em 2011 alcançaram R$

3,30  bilhões.  Os  maiores  aportes  foram  realizados  nas  áreas  de  transporte

(infraestrutura  rodoviária,  com  a  recuperação  e  manutenção  da  malha  mineira  e

pavimentação dos acessos aos Municípios), educação, saúde, ciência e tecnologia e

urbanismo. No conjunto, essas áreas representaram 77% do volume investido, ou

seja, o equivalente a R$ 2.539 milhões.

A dívida  pública  consolidada  alcançou o  montante  de  R$ 74,42  bilhões,  10,1%

superior ao estabelecido na meta para 2011. O crescimento do saldo da dívida em

relação  à  meta  ocorreu  em  função  da  variação  do  Índice  Geral  de  Preços

Disponibilidade Interna – IGP/DI –, índice de correção do principal contrato (Lei nº

9.496, de 1997, e Saneamento dos Bancos Estaduais), cuja previsão de crescimento

era de 4,85% e o resultado efetivo em 2011 foi de 5%.

Quanto à dívida consolidada líquida – DCL –, apurou-se saldo de R$ 67,78 bilhões

ao final de 2011, superando em 13,9% o valor projetado inicialmente. Por ocasião da

elaboração da LDO 2011 foi indicado que a DCL representaria 88% da dívida pública

consolidada. Na apuração do exercício verificou-se que o percentual alcançado foi de

91,1%.

ANEXO II – RISCOS FISCAIS

No caso da receita estadual,  os principais riscos referem-se ao desempenho da

receita de ICMS, que representa a maior parcela das disponibilidades estaduais. Essa

fonte de receita está sujeita a variações distintas de preços condicionadas por preços

administrados e vinculadas ao comportamento dos preços de mercado.

Segundo estimativas do governo, 61,5% da arrecadação de ICMS encontram-se

sujeitos  à variação de preços de mercado,  estando seu desempenho influenciado

pela  evolução  dos  índices  de  preços  ao  consumidor.  Para  variações  no  nível  de

preços (IPCA), o modelo de estimativa prevê um impacto de 0,97% sobre a receita

para cada percentual de variação.
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Já o risco para a parcela da arrecadação sujeita à gestão de preços administrados

(38,5%) reside na possibilidade de alterações nas regras vigentes para os reajustes

dos serviços, tais como energia elétrica e telecomunicações, que são tributados pelo

ICMS  e  que  podem  acontecer  em  atendimento  a  objetivos  macroeconômicos

associados às metas de inflação.

Os riscos relacionados às despesas estaduais podem decorrer de variações nos

valores estabelecidos na Lei Orçamentária Anual,  em função de modificações que

acarretem criação ou expansão das obrigações previstas pelo governo. Os principais

riscos são os decorrentes de alterações na estrutura legal vigente e da realização de

pagamentos relacionados a sentenças judiciais não programadas para o exercício.

O Estado de Minas Gerais, com o objetivo de controlar ainda mais os riscos que

são  decorrentes  de  suas  despesas,  estabeleceu  em  sua  estrutura  uma  rede  de

integração  institucional  denominada  Rede  de  Gestão  Eficiente  e  Eficaz  e  de

Qualidade  e  Equilíbrio  do  Gasto,  integrante  da  Área  de  Planejamento,  Gestão  e

Finanças.  Cabe  ressaltar  que  a  estratégia  do  atual  governo  mineiro  passa  pela

necessidade  de  ampliar  a  participação  relativa  das  despesas  com  atividades

finalísticas em detrimento das despesas com atividades-meio, além de reduzir o custo

unitário do serviço público e ampliar o atendimento à população, sempre visando à

melhoria da qualidade dos serviços ofertados.

Caso seja necessário, as providências tomadas para sanar os riscos passam pela

anulação de crédito orçamentário, seja da Reserva de Contingência, constituída para

o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos,

conforme estabelecido na alínea “b” do inciso III do art. 5º da LRF, seja da anulação

de créditos de despesas discricionárias.

O projeto informa também a inexistência de margem para expansão das despesas

obrigatórias de caráter continuado, uma vez que o aumento permanente da receita

prevista, considerando como base de cálculo o aumento de 5,5% do PIB no exercício

de 2013, será totalmente absorvido pelas deduções que somam R$1,082 bilhão e

pelos  reajustes  salariais  (R$652,206  milhões).  As  deduções  incluem:  as

Transferências  Constitucionais  aos  Municípios,  as  Transferências  ao  Fundo  de

Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos
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Profissionais da Educação – Fundeb –, o Serviço da Dívida Intra-limite, o Programa

de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep –, a Aplicação nas Ações e

Serviços  Públicos  de  Saúde,  a  Aplicação  na  Manutenção  e  Desenvolvimento  do

Ensino e a Aplicação no Amparo e Fomento à Pesquisa.

Feitas as considerações iniciais, passamos à análise das emendas apresentadas.

ANÁLISE DAS EMENDAS

Parte das emendas apresentadas é de cunho alocativo, ou seja, estabelece que a

lei  orçamentária  deverá  conter  dotações  para  o  custeio  de  ações  específicas  ou

genéricas. Entretanto, deve-se salientar que o instrumento adequado para criar os

programas e as ações, inclusive os programas estruturadores, é o PPAG. Cabe à lei

orçamentária, por sua vez, estabelecer, para um determinado exercício, as dotações

orçamentárias para as ações criadas no PPAG. Dessa forma, entendemos que as

matérias relativas à alocação de recursos para ações e programas do Estado devem

ser tratadas durante a discussão do PPAG e do Orçamento, cujos projetos iniciarão

sua tramitação nesta Casa em 30 de setembro próximo. Cabe ressaltar que o PPAG

tem  o  seu  processo  de  discussão  ampliado  pela  participação  da  sociedade,  em

audiências públicas, o que reforça a legitimidade das decisões sobre a elaboração

das  políticas  públicas.  Por  esse  motivo,  deixamos  de  acolher  neste  parecer  as

emendas alocativas, bem como aquelas que propõem medidas pertinentes ao PPAG.

São elas: Emendas nºs 4, 8, 24 a 32, 35, 36, 44 a 49, 53, 55 a 57.

Acolhemos as Emendas nºs 2, 6, 9, 39 e 66 na forma original, por entendermos que

elas aprimoram a proposição.

A Emenda  nº  3,  que  destina  um  percentual  dos  recursos  da  Fapemig  para  o

financiamento de projetos desenvolvidos por  instituições estaduais,  foi  acatada na

forma de subemenda, que fixa o percentual em 40% para projetos desenvolvidos por

instituições estaduais.

Algumas emendas promovem alterações no art. 8º da proposição, que dispõe sobre

os quadros que acompanharão a proposta orçamentária.  Analisadas as alterações

propostas, opinamos pela aprovação da Emenda nº 16 na forma de subemenda, que

incluirá demonstrativos regionalizados por  função.  Em virtude da aprovação desta

emenda, as emendas nºs 15, 17 a 19 e 21 ficaram prejudicadas.
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Outras 44 emendas, não obstante pertinentes em relação à matéria tratada, foram

rejeitadas por impossibilidade técnica de sua concretização, por conterem dispositivos

contrários às normas de contabilidade pública ou por versarem sobre matérias ainda

controversas no âmbito das finanças públicas.

EMENDAS APRESENTADAS PELO RELATOR

Apresentamos as Emendas nºs 92 a 96 que, em sua maioria, propõem a ampliação

dos  mecanismos  de  controle  e  transparência  das  ações  estatais,  de  modo  a

possibilitar uma efetiva atuação fiscalizatória tanto por esta Casa quanto pelo cidadão

mineiro.

A Emenda nº 92 determina que  o TCE e o Poder Executivo enviem à ALMG, em

formato  editável,  suas  prestações  de  contas,  viabilizando  a  publicação  das

essencialidades, com vistas a cumprir com mais agilidade o disposto no Regimento

Interno desta Casa.

A  Emenda  nº  93  se  coaduna  com  o  Direcionamento  Estratégico  –  diretrizes

2012/2013 – desta Casa, assegurando o acesso às informações necessárias para o

desenvolvimento  do  projeto  Portal  de  Monitoramento  e  Avaliação  de  Políticas

Públicas.

A Emenda  nº  94  visa  facilitar  a  integração  e  a  compatibilização  dos  sistemas

internos  utilizados  pelos  poderes  do  Estado  com  o  Sistema  Integrado  de

Administração Financeira – Siafi-MG.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.164/2012, em

turno único, com as Emendas nºs 2, 6, 9 e 39, apresentadas por parlamentares, com

a Emenda nº 66, apresentada pela Bancada do PT; com as Subemendas nº 1 às

Emendas nºs 3, 5, 13, 16, 22, 23, 38, 69, 75 e 77; e com as Emendas nºs 92 a 96

apresentadas ao final deste parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 1, 4, 7, 8, 10,

11, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71,

72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91.

Esclarecemos que as Emendas nºs 3, 5,  13,  16, 22, 23, 38, 69,  75 e 77 ficam

prejudicadas com a aprovação das respectivas Subemendas nº 1.
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A Emenda nº 12 fica prejudicada pela aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº

5,  as  Emendas  nºs  15,  17,  18,  19  e  21  ficam  prejudicadas  pela  aprovação  da

Subemenda nº 1 à Emenda nº 16, a Emenda nº 20 fica prejudicada pela aprovação

da  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  13,  a  Emenda  nº  76  fica  prejudicada  pela

aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 75 e a Emenda nº 83 fica prejudicada

pela aprovação da Emenda nº 6.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 3

Acrescente-se onde convier:

"... -  Dos recursos correspondentes a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita

corrente ordinária do Estado destinado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

de Minas Gerais – Fapemig –, nos termos do art. 212 da Constituição do Estado, e

por ela privativamente administrados, serão destinados, no mínimo, 40% (quarenta

por cento) a financiamento de projetos desenvolvidos por instituições estaduais.".

Subemenda nº 1 à Emenda nº 5

Acrescente-se onde convier:

"Art.  ...  – Na execução orçamentária não haverá contingenciamento de recursos

destinados:

I – às ações diretamente relacionadas com a criança e o adolescente;

II – ao Fundo Estadual de Assistência Social – Feas -;

III – aos programas de segurança pública; e

IV  –  às  ações  oriundas  de  emendas  de  iniciativa  popular  ao  PPAG  e  à  LOA

aprovadas.".

Subemenda nº 1 à Emenda nº 13

O § 7º do art. 47 passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 47 – (...)

§ 7º – O BDMG fomentará o desenvolvimento da fruticultura, da silvicultura e da

piscicultura  de  espécies  nativas,  nas  linhas  de  pesquisa,  desenvolvimento  e

produção.".

Subemenda nº 1 à Emenda nº 16

Acrescente-se ao art. 8º, o seguinte inciso:

"Art. 8° – (...)
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... – demonstrativo regionalizado do orçamento fiscal, em valores nominais, a ser

aplicado por função.".

Subemenda nº 1 à Emenda nº 22

O inciso III do art. 39 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 39 – (...)

III – a execução bimestral das metas físicas e financeiras do PPAG, com análise

qualitativa  e  detalhamento  da  execução  orçamentária  dos  subprojetos  e

subprocessos que constam em cada ação.".

Subemenda nº 1 à Emenda nº 23

Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 39:

"Art. 39 – (...)

...  –  quadrimestralmente,  demonstrativo  da  execução  físico-financeira  dos

programas e ações vinculados ao Fundo de Erradicação da Miséria.".

Subemenda nº 1 à Emenda nº 38

O inciso I do art. 23 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 23 – (...)

I  –  a  retenção  do  percentual  para  as  receitas  que,  nos  termos  de  lei  federal,

componham a base de cálculo para o pagamento da dívida do Estado com a União.".

Subemenda nº 1 à Emenda nº 69

Acrescente-se ao art. 30 os seguintes §§ 2º e 3º, passando o §2º a §4º:

"Art. 30 – (...)

§  2º  –  A consolidação  anual  dos  relatórios  de  que  trata  o  §  1º  fará  parte  da

Prestação de Contas do Governador e sua análise integrará o parecer preliminar do

Tribunal de Contas do Estado;

§ 3º – Os eventuais responsáveis pela não apresentação tempestiva do disposto no

§ 1º ficam sujeitos às sanções previstas na legislação aplicável.".

Subemenda nº 1 à Emenda nº 75

Acrescente-se ao art. 39 o seguinte inciso:

"Art. 39 – (...)

... – cópia dos contratos de operação de crédito, no prazo de 30 dias contados da

data de sua publicação, assim como a íntegra dos termos de entendimento técnico e
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dos relatórios de avaliação do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal

dos Estados, celebrado entre o Estado e a União;".

Subemenda nº 1 à Emenda nº 77

Dê-se ao art. 43 a seguinte redação:

"Art. 43 – Será assegurado aos membros da Assembleia Legislativa o acesso ao

Sistema  de  Administração  Financeira  –  Siafi-MG  –,  ao  Sistema  de  Informações

Gerenciais e de Planejamento – Sigplan –, ao Sistema Integrado de Administração de

Materiais e Serviços – Siad –, ao Sistema Integrado de Obras Públicas – Siop –, ao

Sistema de Gestão  de  Convênios,  Portarias  e  Contratos  –  Módulo  de  Entrada  –

Sigcon-Entrada –, ao Sistema Integrado de Gestão da Infraestrutura Viária – SGIV – e

ao Sistema de Informações do Deop-MG – Infodeop –, para fins de acompanhamento

e fiscalização orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da

Constituição do Estado.".

Emenda nº 92

Acrescente-se ao art. 41 o seguinte parágrafo único:

"Art. 41 – (...)

Parágrafo  único  –  O  TCE  e  o  Poder  Executivo  enviarão  à  ALMG,  por  meio

eletrônico, em formato editável, suas prestações de contas, com vistas a viabilizar a

publicação das essencialidades.".

Emenda nº 93

Dê-se ao art. 44 a seguinte redação:

"Art. 44 – O Poder Executivo enviará à ALMG:

I  – base de dados anual,  até o 5º  dia após a publicação do PPAG e da LOA,

discriminada por:

a) rede de desenvolvimento integrado, informando nome, objetivos estratégicos e

indicadores finalísticos;

b) programas, informando número, nome, objetivo, indicador, unidade orçamentária

responsável, objetivos estratégicos e indicadores finalísticos;

c)  ações,  informando  número,  nome,  unidade  orçamentária,  finalidade,  produto,

unidade de medida, Município, região, meta física programada e crédito inicial  por

grupo de despesa, modalidade e fonte de recursos.
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II – base de dados bimestral, até o 5º dia do segundo mês subsequente ao bimestre

vencido, contendo o relatório institucional de monitoramento do PPAG;

III  –  base  de  dados  bimestral,  até  o  5º  dia  do  mês  subsequente  ao  bimestre

vencido, discriminada por:

a)  ações,  informando  número,  Município,  região,  meta  física  programada  e

executada, crédito autorizado e despesa realizada por grupo de despesa, modalidade

e fonte de recursos;

b)  valores  investidos,  com  a  identificação  da  ação,  do  item  de  despesa  e  do

Município.

IV – base de dados da avaliação anual do PPAG, no prazo de 5 dias contados da

publicação do Relatório de Avaliação.".

Emenda nº 94

Dê-se ao "caput" do art. 5º a seguinte redação:

"Art.  5º  –  O  Orçamento  Fiscal  compreenderá  a  programação  dos  Poderes  do

Estado,  do  Ministério  Público,  da  Defensoria  Pública  e  do  Tribunal  de  Contas  do

Estado de Minas Gerais, bem como de seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e

empresas estatais dependentes.

§ 1º – Para execução orçamentária, financeira e contábil, os órgãos e entidades dos

Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Tribunal  de  Contas,  o  Ministério  Público  e  a

Defensoria Pública utilizarão o Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi-

MG – na forma prevista no art. 4º do Decreto nº 35.304, de 30 de dezembro de 1993.

§ 2º – Para fins do disposto no § 1º deste artigo:

I – os procedimentos relativos às funções do Siafi-MG serão adaptados de modo a

observar os princípios constitucionais de autonomia administrativa e financeira;

II – o Poder Executivo prestará aos Poderes e órgãos mencionados no § 1º deste

artigo o treinamento, o apoio e o atendimento técnico-operacional  relacionados ao

processamento de dados no Siafi-MG;

III  –  os  Poderes  e  órgãos  a  que  se  refere  o  §  1º  deste  artigo  proporão,  em

colaboração  com  o  Poder  Executivo,  com  vistas  ao  aprimoramento  da  gestão

interinstitucional do Siafi-MG:

a) estratégias para a integração do Siafi-MG a outros sistemas;
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b) processos e projetos que alterem ou ampliem o Siafi-MG;

c) política de desenvolvimento, manutenção e interface do Siafi-MG.".

Emenda nº 95

Dá nova redação ao § 1º do art. 39:

"Art. 39 – (...)

§ 1º - Em observância ao princípio da economicidade, o Poder Executivo poderá, a

seu critério, promover a publicação oficial dos anexos da Lei Orçamentária Anual e do

PPAG  na  internet,  na  página  oficial  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão - Seplag -, sendo que a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IOMG -

deverá  manter  em  seus  arquivos  cópia  impressa  para  fins  de  consulta  dos

interessados.".

Emenda nº 96

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. ... – Em observância ao princípio da publicidade, a Fapemig tornará disponível

semestralmente, em sua página oficial na internet, para acesso de toda a sociedade,

o  detalhamento  pormenorizado  dos  recursos  dispendidos  a  título  de  amparo  e

fomento à pesquisa, atendendo a no mínimo as seguintes informações:

I – nome da pesquisa/projeto/evento/programa;

II – modalidade;

III – finalidade da pesquisa/projeto/evento/programa;

IV – área de conhecimento;

V – duração da pesquisa/projeto/evento/programa; e

VI – despesa realizada por:

a) fonte financiadora;

b) órgão e/ou instituição recebedora; e

c) pesquisador.".

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Antônio Carlos Arantes - Ulysses

Gomes - Romel Anízio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 74/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 74/2011 torna obrigatória a

reserva de 5% de mesas e cadeiras para idosos, pessoas com deficiência físico-

motora  e  para  gestantes  nas  praças  de  alimentação  dos  “shopping  centers”

comerciais e nos restaurantes no Estado.

Em  atendimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  por

semelhança de objeto foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 2.379/2011, de

autoria do Deputado Rômulo Viegas.

A proposição foi inicialmente distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do

Trabalho, Previdência e Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A

Presidência  desta  Casa,  em  virtude  da  Resolução  nº  5.344/2011,  que  criou  a

Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  redistribuiu  a

proposição para que a referida Comissão pudesse manifestar-se a seu respeito.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº1,

que apresentou,  vem agora a proposição a esta Comissão para que seja emitido

parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XX, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento tem por objetivo tornar obrigatória a reserva de mesas

para uso exclusivo de idosos e de pessoas com deficiência motora nas praças de

alimentação dos “shopping centers” e nos restaurantes do Estado.

Para atender a esse objetivo, o projeto em tela prevê a realização das adaptações

necessárias  ao  acesso  e  à  fruição  de  pessoas  em  cadeiras  de  rodas,  com  a

instalação de rampas, elevadores, portas e aparelhos sanitários apropriados.

Pessoas com deficiência e idosos constituem grupos populacionais numericamente

expressivos. De acordo com o Censo 2010, existem no País cerca de 45 milhões de

pessoas  com  ao  menos  uma  deficiência,  o  que  equivale  a  23,9%  da  população

brasileira.  Minas  Gerais  segue  o  padrão  observado  para  o  País.  O  Censo  2010
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realizado pelo IBGE constatou que há 4,4 milhões de pessoas com deficiência no

território mineiro, o que corresponde a 22,6% da população.

É preciso destacar  que a proporção de pessoa com deficiência aumenta com a

idade. Segundo os dados do Censo de 2000 (utilizados aqui devido ao fato de os

dados  estratificados por  faixa  etária  para pessoa com deficiência  do Censo 2010

ainda não terem sido publicados, o que está previsto para julho deste ano), há 4,3%

de pessoas com deficiência para o grupo etário até 14 anos e 54% para as pessoas

com idade superior a 65 anos.

A participação da população com idade igual ou superior  a 60 anos no total  da

população nacional alcançou, em 2008, aproximadamente 21 milhões de pessoas, o

que corresponde a 11,1% da população. Minas Gerais segue a tendência nacional,

com 11,8% de idosos no conjunto de sua população em 2008, o que corresponde a

mais de 2 milhões de pessoas.

Pessoas  com  deficiência  e  idosos  formam,  assim,  grupos  com  caraterísticas

específicas  que  demandam  a  atenção  diferenciada  do  Estado.  O  ordenamento

jurídico brasileiro, acompanhando a realidade, dispensa aos idosos e às pessoas com

deficiência tratamento especial. O art. 227 da Constituição Federal de 1988 impõe a

obrigação  ao  poder  público  de  criar  programas  de  prevenção  e  atendimento

especializado  à  pessoa  com  deficiência,  remetendo  ao  legislador  ordinário  a

instituição de  normas  de acessibilidade em  logradouros,  edifícios  de  uso público,

além da fabricação de veículos de transporte coletivo adaptados. A proteção ao idoso,

por sua vez, está expressa no art. 230 da Carta Magna, que estabelece que a família,

a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe

direito à vida.

Há no País uma vasta legislação infraconstitucional, de âmbito federal e estadual,

que visa assegurar direitos e garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência e

idosos, legislação mencionada de forma bastante completa na análise da Comissão

de Constituição e Justiça, motivo pelo qual nos furtamos a repeti-la neste parecer.

Destacamos,  contudo,  que  os  objetivos  da  proposição  analisada  estão  em

consonância com o que dispõe a legislação em vigor e com o paradigma da proteção
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social que fundamenta a intervenção pública na transformação dos ambientes físicos

e da mentalidade as pessoas.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o

Substitutivo nº 1 com a finalidade de adequar o projeto às normas legais vigentes e

de suprimir o seu art. 5º, por entendê-lo dissonante com o princípio da separação dos

Poderes.  Concordamos  com  os  ajustes  formais  apresentados  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Julgamos oportuna e necessária a reserva de mesas para pessoas com deficiência,

idosos e gestantes nas praças de alimentação dos “shopping centers”.  Entretanto,

fazê-lo para uso exclusivo desse público não nos parece apropriado, pois reforça a

segregação, conferindo destaque às diferenças não como reconhecimento do direito

a receber tratamento diferenciado, mas como estigma.

Entendemos que a definição de reserva prioritária explicitaria o direito ao tratamento

diferenciado,  eliminando,  no  entanto,  a  noção  de  segregação.  Por  esse  motivo,

propomos a alteração da expressão “uso exclusivo” por “uso prioritário”.

Durante a tramitação do projeto, por sugestão do autor, acatada por este relator, foi

solicitada  a  retirada  dos  restaurantes  do  conteúdo  da  proposição,  ficando  a

determinação de reserva de mesas para pessoas com deficiência, idosos e gestantes

direcionada aos “shopping centers”. Essa solicitação se fundamenta nos problemas

que  a  aplicação  dessa  determinação  legal  pode  gerar  para  os  referidos

estabelecimentos, principalmente para os de menor porte.

De  acordo  com  a  Decisão  Normativa  da  Presidência  nº12,  de  4/6/2003,  esta

Comissão  deve  manifestar-se  também  a  respeito  do  projeto  anexado.  A  única

diferença entre  o projeto anexado e a proposição em epígrafe é o  percentual  de

lugares a serem reservados e a gradação das multas previstas. Quanto ao percentual

de reserva de lugares, consideramos que a reserva de 10% das mesas, proposta no

projeto anexado, é adequada e condizente com a realidade, uma vez que cerca de

14% da população tem alguma deficiência ou ao menos uma dificuldade de enxergar,

ouvir  ou  locomover-se.  Concordamos  também  com  a  gradação  das  penalidades

previstas no projeto anexado por entendê-las mais adequadas que as apresentadas

no projeto em epígrafe.
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Dessa forma, para efetuar todas as alterações que julgamos necessárias e incluir

as inovações contidas no projeto anexado, apresentamos o Substitutivo nº 2.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 74/2011, no 1º turno,

na forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Torna obrigatória a reserva de 10% (dez por cento) dos assentos e mesas para uso

prioritário de pessoas com deficiência, idosos e gestantes, nas praças de alimentação

dos “shopping centers”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os “shopping centers” estabelecidos no Es tado reservarão em suas praças

de alimentação, no mínimo, 10% (dez por cento) de seus assentos e mesas para uso

prioritário de pessoas com deficiência, idosos e gestantes.

§ 1° – Os assentos e mesas reservados para o cumpri mento ao disposto no “caput”

serão claramente identificados e diferenciados dos destinados ao público em geral.

Art. 2º – Os estabelecimentos que descumprirem o disposto nesta lei ficam sujeitos

às seguintes penalidades:

I – advertência, na primeira autuação;

II – multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

se  não  sanada  a  irregularidade  no  prazo  de  trinta  dias  contados  da  data  de

advertência;

III  – multa de 1.500 (mil  e quinhentas) Ufemgs por mês, até que seja sanada a

irregularidade,  caso as  adaptações  não  tenham sido  providenciadas  no  prazo  de

trinta dias contados da data da aplicação da multa prevista no inciso II.

Art. 3° – Os “shopping centers” estabelecidos no Es tado terão o prazo de noventa

dias contados da publicação desta lei para se adaptarem ao disposto no art. 1°.

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

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Marques Abreu -

Elismar Prado.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 675/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, a proposição em comento, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei  nº 2.536/2008, dispõe sobre reserva de vagas

para  menores  portadores  de  necessidades  especiais  nos  contratos  de  órgãos

públicos estaduais com empresas de prestação de serviço.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Administração

Pública e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 e 2,

que  apresentou.  A  Comissão  de  Administração  Pública  também  opinou  pela

aprovação da matéria com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

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

Fundamentação

A proposição em análise visa a obrigar os órgãos públicos estaduais a exigir, nos

contratos  celebrados  com  as  entidades  fornecedoras  de  mão  de  obra  juvenil,  a

reserva de 20% das vagas para jovem com deficiência.

De acordo com o Censo 2010, existem no País cerca de 45 milhões de pessoas

com ao menos uma deficiência,  o que equivale a 23,9% da população brasileira.

Minas Gerais segue o padrão observado para o País. O Censo 2010 realizado pelo

IBGE constatou que há 4,4 milhões de pessoas com deficiência no território mineiro,

o que corresponde a 22,6% da população.

É preciso destacar  que a proporção de pessoa com deficiência aumenta com a

idade. Segundo os dados do Censo de 2000 (utilizados aqui devido ao fato de os

dados  estratificados por  faixa  etária  para pessoa com deficiência  do Censo 2010

ainda não terem sido publicados, o que está previsto para julho deste ano), há 4,3%

de pessoas com deficiência para o grupo etário até 14 anos e 54% para as pessoas

com idade superior a 65 anos.



698
____________________________________________________________________________

As  pessoas  com  deficiência  lidam  com  situações  de  desvantagens

comparativamente aos não deficientes. Um exemplo disso é o percentual maior de

inativos entre as pessoas com deficiência (52%) em relação ao percentual de inativos

entre a população em geral (32%). Esse tipo de desvantagem pode ser atenuada com

ações  do  governo  e  da  sociedade  voltadas  para  a  inclusão  da  pessoa  com

deficiência.

Desde a Constituição Federal de 1988, uma série de leis foi editada no País criando

arcabouço  legal  para  a  inclusão  da  pessoa  com  deficiência,  entre  as  quais  se

destacam a Lei Federal nº 8.213, de 24/7/91, que estabelece cotas para pessoas com

deficiência nas empresas, e a Lei Federal nº 11.180, de 23/9/2005, que altera, em seu

art. 18, os arts. 428 e 433 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, elevando a

idade limite de adolescentes aprendizes de 18 para 24 anos e excluindo a idade limite

para aprendizes com deficiência. Essa legislação tem produzido impacto positivo na

inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Em âmbito estadual, destacam-se, entre um conjunto significativo de normas para a

proteção da pessoa com deficiência,  a  Lei  nº  13.799,  de  21/12/2000,  que dispõe

sobre a Política Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e cria o

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, e a

Lei nº 11.867, de 28/7/95, que reserva percentual de cargos ou empregos públicos, no

âmbito da administração pública do Estado, para pessoas com deficiência.

A  proposição  em  análise  está  condizente  com  o  paradigma  da  inclusão  que

fundamenta  a  legislação  vigente  e  que  tem  orientado  a  intervenção  pública  na

implementação das políticas de inclusão social da pessoa com deficiência.

No entanto, como observado pela Comissão de Constituição e Justiça,  algumas

alterações se fazem necessárias para tornar mais clara a proposição e alinhá-la à

legislação em vigor. A redação proposta para o art. 1º, consubstanciada na Emenda

nº  1,  aprovada  pela  referida  Comissão,  faz  três  alterações  básicas:  a)  alinha  a

contratação de jovens pela administração pública estadual ao disposto no contrato de

aprendizagem, nos termos do art. 430 da CLT; b) propõe a redução de 20% para 10%

do  percentual  das  vagas  a  serem  reservadas  para  as  pessoas  com  deficiência,

equiparando esse quantitativo ao previsto na legislação em vigor relativa à reserva de
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vagas para pessoa com deficiência nos cargos ou empregos públicos no âmbito da

administração pública estadual; c) utiliza como referência a legislação estadual que

estabelece conceito de pessoa com deficiência para fins de concessão de benefícios

pelo  Estado.  Não  obstante  estarmos  de  acordo  com  o  conteúdo  das  alterações

propostas,  há  uma  impropriedade  terminológica  na  expressão  “portadores  de

necessidades especiais”, que deve ser reparada.

Cabe esclarecer que o termo “portador” é inadequado porque se refere a alguém

que  porta  alguma coisa,  da  qual  pode  se  desvencilhar  a  qualquer  momento,  de

acordo com sua vontade. Refere-se, ainda, a algo temporário, o que não condiz com

a  maioria  das  deficiências.  Por  sua  vez,  a  expressão  “necessidades  especiais”,

utilizada  para  se  referir  às  necessidades  educacionais  de  algumas  crianças  com

deficiência, passou a ser utilizada fora do ambiente escolar para se referir à pessoa

com  deficiência.  Essa  terminologia  foi  considerada  inadequada  por  reforçar  a

necessidade como a marca da pessoa, em detrimento da sua condição humana. Para

evitar a segregação e a exclusão que podem ser reforçadas pela língua, por volta da

metade da década de 1990 o termo utilizado passou a ser “pessoa com deficiência”.

Há  um  entendimento  entre  aqueles  que  atuam  na  defesa  dos  direitos  desses

indivíduos de que o termo ressalta a pessoa, e não sua deficiência ou necessidade,

conferindo a ela a devida valorização.

A alteração proposta na Emenda nº 2, por sua vez, tem a finalidade de tornar mais

claro o disposto no art.  3º  da proposição,  relativo  ao arredondamento do  número

resultante da aplicação do percentual de vagas a ser reservado. Contudo, há um erro

de remissão na redação do comando que fere a técnica legislativa e impede a sua

compreensão.

Assim,  para  promover  adequação  na  terminologia  utilizada  na  proposição  e  os

reparos na técnica legislativa, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 675/2011, no 1º turno,

na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Com a aprovação do Substitutivo

nº 1,  ficam prejudicadas as Emendas nºs  1 e 2,  apresentadas pela Comissão de

Constituição e Justiça.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a reserva de vagas para adolescentes com deficiência nos contratos

de aprendizagem firmados pelos órgãos e entidades do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Os órgãos e entidades do Estado reservarão 10% (dez por cento) das

vagas destinadas a adolescentes na modalidade de contrato de aprendizagem, nos

termos do art.  428 do Decreto-Lei federal  nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para

pessoas com deficiência.

§ 1º – Para os fins desta lei, o conceito de pessoa com deficiência é o previsto na

Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000.

§ 2º – O disposto no “caput” deste artigo aplica-se às entidades contratadas pelo

Estado para fornecimento de mão de obra juvenil.

§ 3º – Caso o percentual de vagas referidas no “caput“  deste artigo resulte em

fração igual ou superior a 0,5 (zero vírgula cinco), arredondar-se-á o resultado obtido

para o número inteiro imediatamente superior.

Art.  2º  –  Não  havendo  número  suficiente  de  pessoas  com  deficiência  para

provimento das vagas contratadas nos termos do art. 1º, estas serão supridas por

outros adolescentes.

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

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Elismar Prado, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Marques Abreu.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.504/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre

a comercialização de uniformes escolares no Estado de Minas Gerais”.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem  a  proposição  agora  a  este  órgão  colegiado  a  fim  de  ser  examinada
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preliminarmente  quanto  aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme

determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  epígrafe  proíbe  as  escolas  da  rede  pública  e  privada  de

indicarem  fornecedores  para  a  comercialização  de  uniformes  escolares.  Dispõe

também  que  as  escolas  são  obrigadas  a  fornecer  o  modelo,  as  especificações

técnicas  e  o  seu  logotipo  para  os  fornecedores  interessados  na  produção  dos

uniformes escolares. Caso exista apenas um fornecedor capacitado para a venda do

uniforme, o projeto estabelece que deve ser feita pesquisa de mercado para posterior

fixação do preço do produto. O descumprimento do disposto na proposição sujeita o

infrator às penalidades da Lei Federal nº 8.078, de 1990.

Nos termos da justificação do projeto,  a iniciativa visa coibir  uma prática usual,

consistente no fato de escolas cadastrarem fornecedores para venda dos uniformes

escolares e,  em muitos  casos, indicarem apenas um comerciante,  prejudicando o

direito  dos consumidores, tendo em vista que o fornecedor  geralmente impõe um

preço excessivamente alto.

É oportuno lembrar que a promoção da defesa do consumidor, por parte do Estado,

está garantida pela Constituição Federal, especificamente no título que enumera os

direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro.

A matéria  é  da  competência  concorrente  da  União,  dos  Estados  e  do  Distrito

Federal, o que se observa pelo disposto no art. 24, V e VIII, da Carta da República.

Inexiste,  pois,  vedação  de  ordem  constitucional  a  que  esta  Casa  Legislativa

disponha sobre a matéria, sendo legítima a instauração do processo legislativo por

iniciativa parlamentar.

Esclarecemos, porém, que a legislação mineira não estabelece a obrigatoriedade

de uso de uniformes nas escolas públicas. Com efeito, a Lei nº 12.781, de 1998, que

proíbe  a  cobrança  de  taxa  ou  mensalidade  em  escola  pública  e  dá  outras

providências, estabelece que “o aluno não será impedido de frequentar as aulas por

não  estar  uniformizado  ou  por  não  possuir  o  material  escolar  exigido”  (art.  6º).

Outrossim, a Lei nº 15.073, de 2004, permite e regula a doação, por empresa pública

ou privada, de uniforme, mochila, pasta e material escolar a escola da rede pública
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estadual. Diante dessas considerações, é possível concluir que a escola não pode

fazer solicitações que impeçam a frequência de alunos às atividades escolares ou

venham a sujeitá-los à discriminação ou constrangimento de qualquer ordem.

Na página oficial da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Minas Gerais

assim se explica a questão do uniforme e do material didático, na matéria intitulada

“Alunos da rede estadual voltam às aulas na próxima quarta-feira”: "Além disso, os

pais devem ficar atentos a possíveis irregularidades como, por exemplo, a cobrança

indevida de qualquer tipo de taxas. Serviços prestados pela escola, como matrícula

ou emissão de documento escolar, são gratuitos, sendo vedada a cobrança por eles.

Sobre  o  uso  de  uniformes,  cada  escola  pode  definir  se  os  utilizará  ou  não.  No

entanto, o uso não é obrigatório e nenhum aluno pode ser impedido de assistir aula

por  não estar  de  uniforme.  Da mesma maneira,  o  material  escolar  não pode  ser

exigido  e deve ser  fornecido  pela  escola  caso os pais  não tenham condições  de

adquiri-lo.".

Mantemos,  porém, a  menção às escolas  da  rede pública  no  “caput”  do  art.  1º,

permitindo assim que a Comissão de mérito se pronuncie acerca de tal necessidade

em vista dos elementos fáticos de que dispõe.

Ressaltamos,  por  fim,  que  a  iniciativa  preserva  a  livre  concorrência  entre  os

estabelecimentos  comerciais  do  Estado,  em  prol  da  defesa  dos  direitos  dos

consumidores, tal como enfatizado no corpo da justificação que acompanha o projeto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.504/2011

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.818/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

disponibilização de equipamentos para lazer e recreação de crianças cadeirantes em
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praças e parques estaduais.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de

Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  e  à  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,  que opinou

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  temos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XX,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento tem por objetivo obrigar o Poder Executivo a instalar

nas praças e parques estaduais equipamentos de lazer e recreação para crianças

cadeirantes, visando a sua inclusão social.

De acordo com os  dados do Censo 2010,  realizado pelo  Instituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatística  - IBGE  -, existem no País cerca de 45 milhões de pessoas

com ao menos uma deficiência,  o que equivale a 23,9% da população brasileira.

Minas Gerais segue o padrão observado para o País – 22,6% da sua população tem

alguma deficiência. A proporção de pessoas com deficiência aumenta de acordo com

a faixa etária. De acordo com os dados do Censo de 2000 (utilizados aqui devido ao

fato de os dados sobre a pessoa com deficiência do Censo 2010 ainda não terem

sido publicados), há 4,3% de pessoas com deficiência para o grupo etário áté 14 anos

de idade, e 54% para as pessoas com idade superior a 65 anos. Para o grupo etário

até 14 anos, 1,3% tem alguma deficiência motora ou mobilidade reduzida.

Indivíduos  com  deficiência  estão  em  desvantagem  comparativamente  aos  não

deficientes em muitas situações. Algumas delas poderiam ser evitadas, como no caso

de barreiras que ainda dificultam o acesso aos edifícios e espaços de uso público.

Esse tipo de desvantagem pode ser atenuado com ações do governo voltadas para a

inclusão.

Desde a Constituição Federal de 1988, uma séria de leis foi editada no País criando

um arcabouço legal para a inclusão da pessoa com deficiência. O art. 227, § 1º, II,

determina expressamente a competência do Estado para a criação de programas de
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prevenção  e  atendimento  especializado  a  pessoas  com  deficiência,  bem  como a

inclusão  social  do  adolescente  com  deficiência,  mediante  o  treinamento  para  o

trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com

a  eliminação  de  preconceitos  e  obstáculos  arquitetônicos.  Entre  a  legislação

infraconstitucional,  destaca-se  a  Lei  Federal  nº  10.098,  de  19/12/2000,  que

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das

pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida.

Em âmbito estadual, há um conjunto significativo de normas para a proteção da

pessoa  com  deficiência,  com  destaque  para  a  Lei  nº  17.785,  de  23/9/2008,  que

estabelece diretrizes para facilitar o acesso da pessoa com deficiência aos edifícios

de uso público no Estado. Essa lei sofreu alteração por força da aprovação da Lei nº

18.542, de 30/11/2009, que acrescentou o seguinte artigo:

“Art. 5º-A – O espaço para recreação existente em área de lazer aberta ao público

disporá  de  equipamentos  e  brinquedos  adaptados  para  crianças  portadoras  de

deficiência ou com dificuldade de locomoção”.

Pode-se observar que parte do conteúdo da proposição em análise está contido no

dispositivo supracitado. Considerando a legislação existente e atendendo ao princípio

da sistematização das leis,  a Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise

preliminar, propôs alterar a Lei nº 17.785, de 2008, incluindo a obrigatoriedade de

adaptação dos meios de acesso aos equipamentos públicos. Para tanto, apresentou

o Substitutivo nº 1.

Não  obstante  estarmos  de  acordo  com  a  alteração  sugerida  pela  Comissão

precedente, cumpre-nos pontuar algumas impropriedades terminológicas contidas na

Lei  nº  17.785,  de  2008,  como  a  expressão  “pessoa  portadora  de  deficiência”  e

“cadeirante”. Embora esses termos não interfiram nos direitos assegurados pela lei,

atualmente eles não são considerados adequados.

Cabe esclarecer que a expressão “pessoa portadora de deficiência” passou a ser

utilizada  a  partir  da  Constituição  Federal  de  1988,  em  substituição  a  expressões

anteriormente  utilizadas  como  “inválidos”,  incapazes”,  “excepcionais”  e  “pessoas

deficientes”. Entretanto, desde meados dos anos 1990, os defensores dos direitos

desse segmento chamam a atenção para a impropriedade do termo “portador”, por se
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referir a alguém que porta alguma coisa de que poderia se desvencilhar a qualquer

momento. Além disso, o termo remete a algo temporário, o que não condiz com a

maioria  das  deficiências.  Para  evitar  a  segregação  e  a  exclusão que  podem  ser

reforçadas pela língua, o termo utilizado passou a ser “pessoa com deficiência”. Há

um entendimento entre aqueles que atuam na defesa dos direitos desses indivíduos

de que o termo ressalta a pessoa, e não sua deficiência ou necessidade, conferindo a

ela a devida valorização.

O termo “cadeirante” é também considerado inadequado por reduzir  a pessoa a

uma condição de inferioridade em relação ao uso do instrumento que ela utiliza para

facilitar sua mobilidade. A legislação federal e a Norma Brasileira nº 9.050, de 2004,

da Associação Brasileira de Normas Técnicas, utilizam o termo “pessoa em cadeira

de rodas”. Assim, para alinhar o texto à terminologia utilizada pela legislação federal,

propomos substituir o termo “cadeirante” por “pessoa em cadeira de rodas”.

Ainda para alinhar a terminologia adotada na proposição em análise à utilizada pela

legislação federal,  sugerimos,  também, a  substituição a  expressão “dificuldade de

locomoção” por “mobilidade reduzida”.

Para  proceder  às  adequações  terminológicas  na  Lei  nº  nº  17.785,  de  2008,

apresentamos o Substitutivo nº 2.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  1.818/2011,  no 1º

turno,  na  forma do Substitutivo nº  2,  a seguir  apresentado.  Com a aprovação do

Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 17.785, de 23 de setembro de 2008, que estabelece diretrizes para

facilitar  o  acesso  da  pessoa  portadora  de  deficiência  ou  com  dificuldade  de

locomoção aos espaços de uso público no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 5º-A da Lei 17.785, de 23 de setembro de 2008, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 5º-A - O espaço de recreação existente em área de lazer aberta ao público
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disporá de meios de acesso, equipamentos e brinquedos adaptados para crianças

com deficiência ou com mobilidade reduzida.”.

Art. 2º - Fica substituída em todo o texto da Lei nº 17.785, de 2008, a expressão

“pessoa portadora de deficiência ou com dificuldade de locomoção” por “ pessoa com

deficiência ou com mobilidade reduzida”.

Art. 3º - Fica substituída no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 17.785, de 2008, a

expressão “cadeirante” por “pessoa em cadeira de rodas”.

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

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu, relator - Elismar Prado - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.325/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto em pauta tem por finalidade

regulamentar  a  oferta  de  serviços  do  tipo  “couvert”  no  Estado  e  dá  outras

providências.

O projeto  foi  distribuído  às Comissões  de Constituição e  Justiça,  de  Defesa do

Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Encaminhada a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu por

sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  com  a  Emenda  n° 1,  que

apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

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

Fundamentação

A  proposição  sob  comento  objetiva  normatizar  os  serviços  do  tipo  “couvert”

oferecidos por restaurantes, bares e congêneres no Estado, tornando obrigatório para

os  estabelecimentos  que  adotam  esse  sistema  disponibilizar  ao  consumidor

informações claras com relação ao preço e composição do serviço.

Consoante o autor, não são poucos os problemas e as reclamações versando sobre
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o popular “couvert de mesa”, que vão desde a falta de informação clara sobre o preço

e a composição do serviço até a cobrança pelo número de pessoas sentadas à mesa,

mesmo sem consumo por parte de uma delas.

A Comissão de Constituição e Justiça relatou em seu parecer que a competência do

Estado para instituir normas de efetiva proteção aos consumidores está prevista no

art. 24 da Constituição da República, que dispõe sobre a prerrogativa do Estado de

legislar concorrentemente sobre as questões relativas à proteção do consumidor.

De  acordo  com  a  Comissão,  a  proposição  em  tela  reforça  os  princípios  que

orientam  as  relações  de  consumo,  como os  da  transparência  e  da  confiança.  O

primeiro princípio requer a necessidade da veiculação de informação clara e correta

com relação ao serviço ou produto que vier a ser negociado. O princípio da confiança,

por  sua  vez,  está  diretamente  ligado  à  ideia  de  transparência,  baseando-se  na

credibilidade atribuída pelo consumidor ao fornecedor.

Em seu parecer, essa Comissão entendeu ser pertinente a aprovação da Emenda

nº 1, que suprime os art. 4º e 5º do projeto e com a qual concordamos.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor - Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90

–, em seus arts. 6° e 30, garante o direito do usuá rio à informação prévia, adequada e

clara  sobre  os  diferentes  produtos  que  irá  adquirir  e  sobre  os  serviços  que  irá

contratar,  com  especificação  correta  de  quantidade,  características,  composição,

qualidade e preço.

Dessa forma,  os  fornecedores  que não alertam seus  consumidores  quanto  aos

serviços incluídos como “couvert” frustram não só a confiança do consumidor, mas

também o direito que ele tem de obter informações claras e corretas sobre o serviço,

conforme preceitua o art. 31 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Por

essa razão, entendemos ser procedente a proposição em apreço.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.325/2011 no

1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comis são de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Duilio de Castro, relator - Liza Prado - Antônio Júlio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.405/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  a  proposição  em  epígrafe  visa  a

obrigar os estabelecimentos de telefonia a afixar, em local visível, cartaz contendo o

número de telefone da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  ora  apresentada,

preliminarmente, quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame pretende obrigar os estabelecimentos de telefonia a afixar,

em  lugar  visível,  cartaz  com  o  número  da  Central  de  Atendimento  da  Agência

Nacional de Telecomunicações – Anatel,  inclusive o da Central para portadores de

deficiência auditiva, a ser atualizado conforme as informações disponibilizadas pela

agência reguladora (art. 1º, §§ 1º e 2º).

Além disso, o projeto determina que, além do número da Central de Atendimento,

deverá  constar  no  cartaz  a  seguinte  mensagem  informativa:  “Para  registrar

reclamações, denúncias, sugestões ou pedidos de informações, contate a Anatel.”.

O autor justifica a apresentação da proposição fundamentalmente na consideração

de que, com o substancial aumento do setor de telefonia no Brasil nos últimos anos,

em  virtude  das  facilidades  oferecidas  pelas  empresas  prestadoras  dos

correspondentes serviços, majorou-se, consideravelmente, o número de reclamações

dos usuários quanto à prestação dos serviços, principalmente no Procon, de tal modo

que se faz necessária a criação de importante canal de comunicação com a Anatel,

para a defesa dos direitos do consumidor.

Com efeito, a ideia principal contida na proposição é exatamente a de disponibilizar

ao  consumidor  mecanismos  que  proporcionem  maior  facilidade  para  formular

reclamações junto à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel – , em razão da

prestação  dos  serviços  pelas  empresas  concessionárias  dos  serviços  de
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telecomunicações.

Não há dúvidas de que a legislação sobre telecomunicações e radiodifusão insere-

se no âmbito da competência legislativa privativa da União (inciso IV do art. 22 da

Constituição  da  República).  Contudo,  o  conteúdo  da  proposição  não  versa

propriamente sobre a organização e concessão dos serviços de telecomunicações,

de que trata a Lei Federal nº 9.295, de 19/7/1996, que dispõe sobre os serviços de

telecomunicações  e  sua  organização,  sobre  o  órgão  regulador  e  dá  outras

providências, alterada pela Lei nº 9.472, de 16/7/1997, que trata sobre a organização

dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador

e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.

Com  efeito,  a  matéria  constante  no  projeto  relaciona-se  intrinsecamente  com  o

consumo e, como corolário, com os direitos do consumidor, razão pela qual se insere

no âmbito da legislação concorrente atribuída a todos os entes federativos (inciso V

do art. 24 da Constituição da República), de tal modo que o Estado poderá legislar

sobre o assunto, suplementando a legislação federal sobre normas gerais (§ 2º do art.

24 da Constituição da República) ou, até mesmo, exercendo competência legislativa

plena, para atender suas peculiaridades, na ausência de normas gerais elaboradas

pela União (§ 4º do art. 24).

Verifica-se que o objetivo do projeto apresentado pelo Deputado é a ampliação dos

mecanismos de tutela do direito do consumidor, bem como dos canais de acesso às

informações relativas ao seu direito.

Analisando a legislação federal e estadual, é possível encontrar leis e proposições

pertinentes ao tema.

Nesse  contexto,  a  Lei  Federal  nº  12.291,  de  20/7/2010,  torna  obrigatória  a

manutenção  de  1  exemplar  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  nos

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, em local visível e de fácil

acesso ao público. Nesta Casa, foi aprovada a Lei nº 14.788, de 23/9/2003, que, além

de dispor sobre a obrigatoriedade de o estabelecimento comercial manter exemplar

do Código de Proteção e Defesa do Consumidor disponível para consulta, determina

a afixação de placa junto ao caixa, em local visível e de fácil leitura, com os seguintes

dizeres: "Este estabelecimento possui exemplar do Código de Proteção e Defesa do
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Consumidor, Lei nº 8.078, de 11/9/1990, disponível para consulta".

Destarte, destaca-se a aprovação nesta Casa da Lei nº 11.823, de 6/6/1995, que

obriga  o  fornecedor  de  produtos  e  serviços  a  afixar,  nas  dependências  de  seu

estabelecimento,  em  local  visível,  informações  relativas  aos  órgãos  públicos  de

defesa do consumidor (nomes, endereços e telefones). A propósito, foi aprovado o

Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 3.064/2012 nesta Comissão, por meio do qual

se propõe a alteração do art. 1º da Lei nº 11.823. de 1995, com o objetivo de obrigar o

fornecedor  a  afixar  também,  nas  dependências  do  estabelecimento,  a  seguinte

informação: “Os órgãos de defesa do consumidor divulgam, quadrimestralmente, a

relação prevista no art. 44 da Lei Federal nº 8.078, de 11/9/1990 (Código de Defesa

do Consumidor),  contendo as reclamações  contra  os  fornecedores de produtos  e

serviços, na forma da Lei nº 12.616, de 23/9/1997”.

A aprovação  de  projeto  que  possibilite  maior  acesso  do  consumidor  aos  seus

direitos,  principalmente  por  intermédio  da  agência  reguladora  do  setor  de

telecomunicações, compatibiliza-se com a Lei nº 9.472, de 1997. Com efeito, extrai-se

do art. 3º da referida lei que são atribuídos diversos direitos ao usuário de serviços de

telecomunicações, entre os quais se destacam os seguintes: acesso aos serviços de

telecomunicações,  com  padrões  de  qualidade  e  regularidade  adequados  à  sua

natureza, em qualquer ponto do território nacional (inciso I); informação adequada

sobre  as  condições  de  prestação  dos  serviços,  suas  tarifas  e  preços  (inciso  IV);

resposta às suas reclamações pela prestadora do serviço (inciso X); formulação de

petição contra a prestadora do serviço perante o órgão regulador e os organismos de

defesa do consumidor (inciso XI).

Na  qualidade  de  agência  reguladora,  compete  à  Anatel  atuar  como  entidade

reguladora  do  setor  de  telecomunicações,  normatizando  e,  principalmente,

fiscalizando a prestação dos serviços pelas concessionárias de serviço público. Além

disso,  a  Anatel,  constituindo-se  como o mecanismo disponibilizado ao usuário  do

serviço de telecomunicações, atua como receptora e intermediadora de reclamações

realizadas  pelos  consumidores  em  relação  às  empresas  privadas  de  telefonia

responsáveis pela prestação dos serviços. Isso se deve notadamente ao fato de que,

com a privatização das empresas estatais prestadoras desses serviços, o usuário do
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serviço  tornou-se  mais  hipossuficiente,  razão  pela  qual  a  criação  das  agências

reguladoras  teve  como escopo reequilibrar  a  relação jurídica  entre  o usuário  e o

prestador de serviço.

Ademais,  o  art.  127  da  Lei  nº  9.472,  de  1997,  estabelece  que  a  disciplina  da

exploração dos serviços no regime privado terá por objetivo viabilizar o cumprimento

das leis, em especial das relativas às telecomunicações, à ordem econômica e aos

direitos dos consumidores, destinando-se a garantir, principalmente, o respeito aos

direitos  dos  usuários  (inciso  III)  e  o  equilíbrio  das  relações  entre  prestadoras  e

usuários dos serviços (inciso V).

Desse  modo,  o  projeto  em  epígrafe  tem  por  objetivo  primordial  não  apenas

possibilitar  ao  consumidor  o  conhecimento  da  agência  responsável  por  regular,

controlar  e  fiscalizar  o  setor  de  telecomunicações,  como  também  demonstrar  o

principal mecanismo pelo qual poderá realizar reclamações em relação aos serviços

prestados pelas concessionárias de telefonia.

A propósito, disciplinando o assunto, a Resolução nº 270, de 19/7/2001, da Anatel,

que aprova o seu Regimento Interno,  prevê, no “caput”  do art.  95,  que “qualquer

pessoa que tiver  seu direito  violado ou tiver  conhecimento  de  violação da ordem

jurídica,  envolvendo  matéria  de  competência  da  Agência,  poderá  reclamar  ou

denunciar o fato à Agência”. Além disso, o parágrafo único do referido artigo disciplina

que “a reclamação ou a denúncia poderá ser feita verbalmente, por meio eletrônico,

por  intermédio  da  Central  de  Atendimento  ao  Usuário  ou  por  correspondência

convencional”.

Assim,  demonstra-se  pertinente  a  aprovação  de  proposição  que  possibilite  ao

consumidor o acesso a tais informações, em prol da defesa de seus direitos.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.405/2011, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir:

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna  obrigatória  a  afixação  de  informações  relativas  à  Agência  Nacional  de

Telecomunicações - Anatel - em estabelecimento comercial responsável pela venda

de produtos e pela prestação de serviços de telecomunicações.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o estabelecimento comercial responsável pela venda de produtos e

pela prestação de serviços de telecomunicações obrigado a afixar, junto ao caixa,

placa de fácil leitura, com os seguintes dizeres: “Qualquer pessoa que tiver seu direito

violado ou tiver conhecimento de violação da ordem jurídica, envolvendo matéria de

competência da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel – , poderá reclamar

ou denunciar o fato à Anatel, por meio de sua Central de Atendimento ao Usuário, por

telefone, por meio eletrônico ou por correspondência convencional”.

Parágrafo único - A placa a que se refere o “caput” conterá, também, o endereço, os

números de telefone e o endereço eletrônico da Central de Atendimento ao Usuário

ou de órgão equivalente da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 56 da Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.088/2012

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, a proposição em epígrafe dispõe

sobre a disponibilização de assentos em locais que oferecem atendimento ao público.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  19/4/2012,  a  matéria  foi  distribuída  à

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que,  em  exame  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer em obediência ao art.

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.088/2012 pretende obrigar os estabelecimentos que oferecem

atendimento ao público a disponibilizarem assentos (art. 1º),  os quais deverão ser

utilizados, preferencialmente, por idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo,
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pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (parágrafo único do art. 1º).

Segundo o disposto no art. 2º, o número de assentos que serão disponibilizados

será definido em regulamento, com a observância dos seguintes critérios: a) média de

pessoas  atendidas  por  dia;  b)  tempo  de  espera  por  atendimento;  c)  natureza  e

complexidade dos serviços prestados (incisos I, II e III do art. 2º).

O projeto prevê, ainda, a aplicação de multa e penalidade descritas no Código de

Defesa do Consumidor e na legislação específica em caso de descumprimento das

obrigações nele estabelecidas (art. 3º ).

A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer afirmando que a matéria se

insere no âmbito da competência legislativa concorrente, atribuída a todos os entes

federativos,  uma vez  que  são  abordados  temas  afetos  às  relações  de  consumo

(inciso V do art. 24 da Constituição da República) e, também, à proteção e defesa da

saúde e à proteção e integração social das pessoas com deficiência (incisos XII e XIV

do art. 24 da Constituição da República).

A  medida  consubstanciada  na  proposição  pretende  beneficiar  os  idosos,  as

gestantes, as lactantes, as pessoas acompanhadas por criança de colo e as pessoas

com deficiência ou com mobilidade reduzida, que, em razão de suas peculiaridades,

sofrem  limitações  ou  ficam  impossibilitadas,  muitas  vezes,  de  praticarem  suas

atividades diárias pelo fato de não lhes serem oferecidas condições propícias ao seu

atendimento.

A  proposição  traduz-se  em  ação  positiva,  haja  vista  que  contribui  para  o

reconhecimento  e  a  garantia  dos  direitos  desse grupo,  de  forma a  assegurar-lhe

autonomia e melhores condições de vida.  Além disso,  reafirma a necessidade de

atenção  a  esses  consumidores,  notadamente  hipossuficientes,  e  harmoniza-se,

assim, com os ditames da Constituição da República, a qual preconiza a defesa da

dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º) e a construção de uma sociedade

igualitária, por meio da promoção do bem de todos (inciso IV do art. 3º e “caput” do

art. 5º).

O projeto sob análise também se mostra consonante com a Política Nacional das

Relações de Consumo, que tem por objetivo “o atendimento das necessidades dos

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
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interesses  econômicos,  a  melhoria  da  sua  qualidade  de  vida,  bem  como  a

transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º do Código de Defesa do

Consumidor).

É  importante  registrar  que  as  pessoas  com  deficiência  e  os  idosos  constituem

grupos  populacionais  numericamente  expressivos.  Dados  do  Censo  Demográfico

2000, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, demonstram que

cerca  de  24,5  milhões  de  brasileiros  apresentam  algum  tipo  de  incapacidade  ou

deficiência.  São pessoas com ao menos uma dificuldade,  relacionada a enxergar,

ouvir,  locomover-se,  ou  com alguma deficiência  física  ou  mental.  A proporção de

pessoas com deficiência aumenta com a idade, passando de 4,3% das crianças até

14 anos para 54% do total das pessoas com idade superior a 65 anos. Em Minas

Gerais, havia cerca de 2,6 milhões de pessoas com deficiência em 2008, das quais

930 mil com deficiência motora.

A participação da população com idade igual ou superior  a 60 anos no total  da

população nacional alcançou, em 2008, aproximadamente 21 milhões de pessoas, o

que corresponde a 11,1% da população. Minas Gerais segue a tendência nacional,

com 11,8% de idosos no conjunto de sua população em 2008, o que corresponde a

mais de 2 milhões de pessoas.

Há no País uma vasta legislação infraconstitucional, de âmbito federal e estadual,

que visa assegurar direitos e garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência e

dos idosos, legislação essa mencionada de forma bastante exaustiva na análise da

Comissão de Constituição e Justiça, motivo pelo qual não a citamos novamente neste

parecer.

Entretanto, como foi bem destacado pelo parecer da Comissão de Constituição e

Justiça, ainda não foi aprovada, por esta Casa, lei que garanta percentual mínimo de

assentos  preferenciais  aos  idosos,  às  gestantes,  às  lactantes,  às  pessoas

acompanhadas de criança de colo e às pessoas com deficiência ou com mobilidade

reduzida em estabelecimentos que oferecem atendimento ao público, razão pela qual

se apresenta válido e justo o projeto em análise.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o

Substitutivo nº 1 com a finalidade de adequar o projeto às normas legais vigentes,
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bem como compatibilizá-lo com o princípio da livre iniciativa (“caput” do art. 170 da

Constituição  da  República).  Concorda-se,  em  parte,  com  os  ajustes  formais

apresentados pela Comissão de Constituição e Justiça.

Julga-se,  contudo,  oportuno e  necessário  restringir  o  âmbito  de repercussão da

medida apenas aos estabelecimentos de natureza similar àqueles enumerados no art.

1º do substitutivo, pois a utilização da expressão “demais estabelecimentos de acesso

público”  peca pela  generalidade,  podendo interferir  no  livre  exercício  da atividade

econômica e comprometer a própria efetividade da norma, visto que não considera a

diversidade de estabelecimentos existentes no Estado de Minas Gerais.

Ainda  no  que  diz  respeito  ao  art.  1º,  sugere-se  a  substituição  da  expressão

“instituições  bancárias”  por  “instituições  financeiras”,  visto  que  a  última  é  mais

abrangente,  englobando  tanto  as  instituições  financeiras  bancárias,  quanto  as

instituições financeiras não bancárias, nos termos de definição conferida pelo Banco

Central do Brasil.

Já o art. 2º do substitutivo atende ao direito do consumidor de ter disponibilizada a

informação sobre o produto ou serviço de forma clara e adequada, nos exatos termos

do inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Não é demais ressaltar que as medidas legislativas que impliquem o oferecimento

de comodidades aos cidadãos e que visem à proteção efetiva dos consumidores são

sempre bem-vindas, especialmente porque o art. 5º, inciso XXXII, da Constituição da

República determina explicitamente que “o Estado garantirá, na forma da lei, a defesa

do consumidor”.

Dessa forma, a fim de aprimorar o Substitutivo nº 1, bem como adequá-lo à técnica

legislativa, apresentamos a Emenda de nº 1, ao final redigida.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.088/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com

a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º do Substitutivo nº 1, a expressão “instituições bancárias” por

“instituições  financeiras”  e  a  expressão  “nos  demais  estabelecimentos  de  acesso
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público” por “outros de natureza similar”.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Liza Prado - Duilio de Castro - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.252/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

Mensagem nº 258, de 2012, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº 15.467, de

13/1/2005,  que  institui  as  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de Cultura  do  Poder

Executivo, e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 14/6/2012, foi o projeto de lei distribuído às

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

Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  proposição,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  análise  tem  o  objetivo  de  criar,  no  quadro  de  pessoal  da

Fundação Cultural e Educativa TV Minas, as carreiras de Analista de TV e de Técnico

de  TV.  Propõe-se  também  a  criação  de  cargos  de  provimento  em  comissão,  de

funções gratificadas – FGIs – e de gratificações temporárias estratégicas – GTEs –,

destinadas à TV Minas.

Conforme  justifica  o  Governador  do  Estado,  na  exposição  de  motivos  que

acompanha o projeto, pretende-se criar carreiras próprias para a Fundação TV Minas,

com  “o  objetivo  de  cumprir  a  programação  cultural  e  educativa  e  a  difusão  de

conteúdo sem fins lucrativos, para a consecução da política estadual estabelecida

para a televisão cultural e educativa”.

Destaca  ainda  o  Governador  que  nos  últimos  anos  a  TV  Minas  obteve  um

incremento  qualitativo,  alcançando  resultados  cada  vez  mais  satisfatórios,  o  que

justifica a reorganização de seus quadros de modo a dar continuidade à prestação de

serviços mais eficientes.
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As carreiras de Analista de TV e Técnico de TV estão sendo instituídas no âmbito

do Grupo de Atividades de Cultura do Poder Executivo. Para tanto, o projeto propõe

alterações na Lei nº 15.467,  de 2005, que institui  as demais carreiras do referido

Grupo de Atividades.

Para a criação da carreira de Analista de TV, propõe-se a transformação de 124

cargos da carreira de Gestor de Cultura, instituída pela Lei nº 15.467, de 2005, em

124 cargos de Analista de TV, a serem lotados na Fundação Cultural e Educativa TV

Minas.

Propõe-se  também  a  transformação  de  171  cargos  da  carreira  de  Técnico  de

Cultura, instituída pela Lei nº 15.467, de 2007, em 171 cargos da carreira de Técnico

de TV, a serem lotados na Fundação Cultural e Educativa TV Minas.

Em virtude das mencionadas transformações de cargos, os itens I.1.1 e I.1.2 do

Anexo I, da Lei nº 15.467, de 2005, que contém o quantitativo de cargos das carreiras

de Gestor de Cultura e de Técnico de Cultura, estão sendo alterados. Neste aspecto,

é importante observar que os novos quantitativos dos cargos de Gestor de Cultura e

de  Técnico  de  Cultura,  previstos  no  Anexo  I  do  projeto,  estão  considerando  o

comando de atualização dos Anexos da Lei nº 15.467, de 2005, contido no parágrafo

único do art. 17 da Lei nº 18.040, de 13 de janeiro de 2009, que criou novos cargos

das mencionadas carreiras.

O ingresso em cargo de carreira de Analista de TV depende da comprovação de

habilitação mínima em nível superior, e o ingresso no cargo de Técnico de TV está

condicionado  à  habilitação  mínima  no  nível  intermediário  de  escolaridade.  Tais

previsões justificam a alteração dos incisos I e II do art. 10 da Lei nº 15.467, de 2005,

que estão contidos no art. 4º do projeto de lei em exame.

Contudo, o projeto de lei em análise, ao alterar o Anexo I da Lei nº 15.467, de 2005,

instituindo carreiras próprias para a Fundação TV Minas, incorre em impropriedade de

técnica legislativa, tendo em vista que manteve a TV Minas em dois itens do Anexo I.

O atual item I.1 do Anexo I da lei estabelece a estrutura das carreiras de Gestor de

Cultura, de Técnico de Cultura, Auxiliar de Cultura e de Professor de Arte e Restauro,

a serem lotados na Secretaria de Estado da Cultura - SEC - , na Fundação de Arte de

Ouro Preto - FAOP - e na TV Minas.
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Ao pretender alterar tal anexo, o projeto propõe a criação do item I.4, destinado

exclusivamente à TV Minas. Todavia, como já dito, deixa também a TV Minas prevista

no item I.1 do Anexo I, com o objetivo de poder lotar em seus quadros servidores

ocupantes  do  cargo  de  Auxiliar  de  Cultura.  Entendemos  que  os  cargos  a  serem

criados  podem  ser  inseridos  no  item  I.1  do  Anexo  I,  pois,  caso  contrário,  seria

também  necessário  fazer  a  transformação  dos  cargos  de  Auxiliar  de  Cultura  em

cargos específicos, destinados à TV Minas.

Com o objetivo de aprimorar o projeto no que se refere às questões mencionadas,

apresentamos o Substitutivo nº 1, que altera os comandos constantes dos arts. 8º, 9º

e 10 do projeto.

Em seu art. 12, o projeto estabelece as tabelas de vencimento básico das carreiras

criadas, propondo alterações à Lei nº 15.961, de 30/12/2005. Vislumbramos, também,

a necessidade de adequar tal dispositivo à técnica legislativa, alterando a numeração

dos itens constantes do Anexo VII da lei , o que fazemos no Substitutivo nº 1.

O  projeto  prevê  ainda,  nos  termos  do  seu  art.  13,  a  criação  de  um  cargo  em

comissão de Diretor, destinado à Administração Superior da TV Minas, bem como a

criação de 87 cargos do Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão do

Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional do

Poder Executivo – DAI, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2005.

Nesse aspecto, o projeto merece reparo de ordem técnica, tendo em vista que o

número de cargos criados é de 93, e não de 87, como prevê o inciso II do art. 13. O

número 87, previsto no projeto, já considerou os 6 cargos que estão sendo extintos

pelo art.  14. Todavia, é preciso fazer menção expressa ao número de cargos que

estão sendo criados e extintos.

Ademais,  o  Anexo  IV  do  projeto,  ao  alterar  o  item  V.33.1  do  Anexo  V  da  Lei

Delegada nº 175, de 2007, prevê que os cargos da Administração Superior da TV

Minas terão os seus vencimentos definidos pelo Governador. O atual anexo da lei já

prevê os vencimentos de tais cargos e, como esses têm que ser definidos por lei, por

força do  preceito  constante  do  art.  37,  inciso  X,  da  Constituição da República,  é

necessário que os valores atuais sejam mantidos.

No Substitutivo nº 1 sanamos as duas últimas impropriedades apontadas.
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Propõe-se ainda a  criação de 145 funções gratificadas  -  FGIs  -,  destinadas  ao

desempenho de funções de confiança, cujos níveis e valores são os estabelecidos no

Anexo II da Lei Delegada nº 175, de 2005.

Em seu art. 15, o projeto prevê também a instituição de 14 gratificações temporárias

estratégicas - GTEs. Tais gratificações são destinadas “a servidor investido em cargo

de provimento em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento das entidades

autárquicas  e  fundacionais  da  Administração  indireta  do  Poder  Executivo,  com

jornada  de  trabalho  semanal  de  quarenta  horas,  para  desempenhar  função

estratégica  em  área  considerada  de  elevada  complexidade  ou  com  relevante

contribuição  para  a  Agenda  do  Governo,  constante  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  – PPAG –,  conforme diretrizes estabelecidas no Plano Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado – PMDI”. É o que dispõe o art. 12 da Lei Delegada nº 175,

de 2007. Já os níveis e os valores das GTEs estão previstos no Anexo III da referida

lei.

No  tocante  aos  aspectos  jurídicos,  sobre  os  quais  cabe  a  esta  Comissão  se

manifestar, destacamos que o projeto observa a regra insculpida no art. 61, § 1º, da

Constituição  da República,  e  reproduzida  no  inciso  III  do  art.  66  da  Constituição

Estadual, que reserva ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para iniciar o

processo legislativo  que disponha sobre a criação de cargo e função públicos da

administração direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração.

A matéria encontra-se também no âmbito da competência legislativa do Estado,

tendo em vista a autonomia de tal ente para dispor sobre os seus servidores.

Quanto à transformação de cargos públicos prevista no projeto, este tem sido um

instrumento frequentemente utilizado em face da necessidade de reorganização da

Administração Pública.  Todavia,  é preciso  ressaltar  que há controvérsias  jurídicas

sobre a matéria. Dessa forma, a sua utilização deve observar determinados requisitos

essenciais  para  a  sua validade jurídica  para  que a  transformação de cargos  não

constitua burla à exigência de prévia aprovação em concurso público para investidura

em  cargo  público,  constante  no  inciso  II  do  art.  37  da  Constituição  Federal.  Em

diversos julgados, o Supremo Tribunal Federal – STF – tem se manifestado sobre a

necessidade de que os cargos transformados tenham semelhança de atribuições e de
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nível de complexidade, bem como o mesmo nível de escolaridade exigido para as

carreiras.

Para  ilustrar  a  questão,  cabe  citar,  como  exemplo,  a  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade  -  ADI  nº  1591,  julgada  em  19/8/98,  pelo  Supremo  Tribunal

Federal - STF -, que trata da unificação das carreiras de Auditor de Finanças Públicas

e de Fiscal de Tributos Estaduais, em nova carreira de Agente Fiscal do Tesouro. O

STF decidiu pela constitucionalidade da lei que transformou as carreiras, em face da

afinidade de atribuições das categorias em questão. No mesmo sentido foi a ADI nº

2.713-1, julgada em 18/12/2002.

Registre-se  que,  nas  transformações  dos  cargos  previstas  no  projeto,  há  a

observância dos mencionados requisitos.

Vale ainda registrar  que, em face de as medidas contidas no projeto de lei  em

análise implicarem aumento da despesa pública, os requisitos impostos pelos arts. 16

a  19  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  4/5/2000  -  denominada  Lei  de

Responsabilidade Fiscal -, devem ser observados.

O art. 16 desta lei determina que a criação de ação governamental que acarrete

aumento da despesa será acompanhada das seguintes informações: estimativa do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois

subsequentes e declaração do ordenador da despesa de que tal aumento está em

sintonia  com  a  Lei  Orçamentária  Anual,  o  Plano  Plurianual  e  a  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias. O “caput” do art. 17, por sua vez, considera despesa obrigatória de

caráter  continuado “a despesa corrente  derivada de lei,  medida  provisória ou ato

administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por

um período superior a dois exercícios”.

Nesse aspecto, registre-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag - enviou a esta Casa o Ofício nº 365/2012, no qual informa que o impacto

financeiro  decorrente  da aprovação do projeto  “possui  adequação orçamentária  e

financeira  com  a  Lei  Orçamentária  Anual,  guarda  compatibilidade  com  o  Plano

Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e está em conformidade com os

limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ressalte-se, por derradeiro, que o impacto financeiro será analisado pela Comissão



721
____________________________________________________________________________

de Fiscalização Financeira e Orçamentária no momento oportuno.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.252/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005, q ue institui as carreiras do Grupo

de Atividades de Cultura do Poder Executivo, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam acrescentados ao art. 1° da Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005,

os seguintes incisos XV e XVI:

“Art. 1° – (...)

XV – Analista de TV;

XVI – Técnico de TV.”.

Art. 2° – O inciso III do art. 3° da Lei n° 15.467,  de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3° – (...)

III – na TV Minas –- Cultural e Educativa – TV Minas:

a) Analista de TV;

b) Técnico de TV;

c) Auxiliar de Cultura;”.

Art. 3° – O inciso I do art. 8° da Lei n° 15.467, d e 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8° – (...)

I – trinta ou quarenta horas, conforme definido no edital do concurso público, para

os cargos das carreiras de Gestor de Cultura, Técnico de Cultura, Analista de Gestão

Artística,  Técnico  de  Gestão  Artística,  Analista  de  Gestão,  Proteção  e  Restauro,

Técnico de Gestão, Proteção e Restauro, Analista de TV e Técnico de TV.”.

Art. 4° – Os incisos I e II do art. 10 da Lei n° 15 .467, de 2005, passam a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 10 – (...)
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I – nível superior, conforme edital do concurso público, para as carreiras de Gestor

de  Cultura,  de  Analista  de  Gestão  Artística,  de  Analista  de  Gestão,  Proteção  e

Restauro  e  Analista  de  TV,  e  nível  superior  ou  registro  em órgão competente  da

profissão para as carreiras de Professor de Arte, de Músico Instrumentista, de Músico

Cantor e de Bailarino;

II – nível intermediário, conforme edital do concurso público, para as carreiras de

Técnico de Cultura, Técnico de Gestão, Proteção e Restauro,  Técnico de Gestão

Artística e Técnico de TV.”.

Art. 5° – Ficam transformados cento e vinte e quatr o cargos da carreira de Gestor

de Cultura, instituída pela Lei n° 15.467, de 2005,  lotados na Fundação TV Minas

Cultural e Educativa - TV Minas, em cento e vinte e quatro cargos da carreira de

Analista de TV.

Parágrafo único - Em função das transformações de cargos de que trata o “caput”, a

quantidade de cargos da carreira de Gestor de Cultura, constante no item I.1.1 do

Anexo I da Lei n° 15.467, de 2005, passa a cento e oitenta e dois.

Art. 6° – Ficam transformados cento e setenta e um cargos da carreira de Técnico

de Cultura, instituída pela Lei n° 15.467, de 2005,  lotados na Fundação TV Minas –-

Cultural e Educativa – TV Minas, em cento e setenta e um cargos da carreira de

Técnico de TV.

Parágrafo único – Em função das transformações de cargos de que trata o “caput”,

a quantidade de cargos da carreira de Técnico de Cultura, constante no item I.1.2 do

Anexo I da Lei n° 15.467, de 2005, passa a cento e setenta e um.

Art.  7° –  Os  cinco  cargos  correspondentes  às  funçõe s  públicas  da  carreira  de

Gestor de Cultura e os seis cargos correspondentes às funções públicas da carreira

de Técnico de Cultura, cujos detentores tiverem sido efetivados em decorrência do

disposto nos arts.  105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais  Transitórias,

acrescentados pela Emenda à Constituição n° 49, de 13 de junho de 2001, ficam

transformados, respectivamente, em cinco cargos da carreira de Analista de TV e em

seis cargos de Técnico de TV, na Fundação TV Minas –- Cultural e Educativa – TV

Minas.

Art. 8° – Ficam acrescentados ao Anexo I da Lei n° 15.467, de 2005, os itens I.1.5
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I.1.6, na forma do Anexo I desta lei.

Art. 9° – Ficam acrescentados ao Anexo II da Lei n°  15.467, de 2005, os seguinte

itens II.1.5 e II.1.6, na forma do Anexo II desta lei:

Art. 10 – O item III.1 do Anexo III da Lei n° 15.46 7, de 2005, passa a vigorar na

forma do Anexo III desta lei.

Art. 11 – Ficam acrescentados ao Anexo VII da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro

2005, os itens VII.1.5 e VII.1.6, na forma do Anexo IV desta lei.

Art. 12 - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos dos arts. 5º, 6º e

7º desta lei será posicionado no mesmo nível e grau em que se encontrar na data de

publicação desta lei.

Art. 13 – Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão

de que trata o art. 1° da Lei Delegada n° 175, de 2 6 de janeiro de 2007, os seguintes

cargos destinados à Fundação TV Minas –- Cultural e Educativa – TV Minas:

I – um cargo de Diretor da Administração Superior;

II – noventa e três cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração

Autárquica e Fundacional do Poder Executivo.

Art. 14 – Ficam extintos, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão

de que trata o art. 1° da Lei Delegada n° 175, de 2 007, seis cargos lotados na TV

Minas.

Art. 15 – Ficam criadas e destinadas à TV Minas:

I – cento e quarenta e cinco funções gratificadas – FGIs –, de que trata o art. 8° da

Lei Delegada n° 175, de 2007;

II – quatorze gratificações temporárias estratégicas – GTE –, de que trata o art. 12

da Lei Delegada n° 175, de 2007.

Art. 16 – Em função do disposto nos arts. 13, 14 e 15, o item V.33 do Anexo V da

Lei Delegada n° 175, de 2007, passa a vigorar na fo rma do Anexo V desta lei.

Art. 17 – Os cargos, funções gratificadas e gratificações temporárias estratégicas

transformados, extintos e criados por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 18 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique - André
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Quintão - Glaycon Franco.

ANEXO I

(a que se refere o art. 8° da Lei n° , de de de 201 2)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1°, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 41, 43 e 45 da Lei n°

15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Cultura

I.1 – SEC, FAOP e TV MINAS:

(...)

I.1.5 – Analista de TV

Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Analista  de  TV,  carga  horária  30  ou  40  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

I.1.6 – Técnico de TV

Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Técnico  de  TV,  carga  horária  30  ou  40  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 9° da Lei n° , de de de 201 2)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4° da Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividade de Cultura

II.1 – SEC, FAOP e TV MINAS

(...)

II.1.5  –  Analista  de  TV:  elaborar,  coordenar  e  executar  programas,  projetos  e

atividades administrativas e/ou de natureza técnica na TV Minas, que visem à gestão

do conteúdo da programação cultural e educativa e à difusão de conteúdo sem fins

comerciais,  para  consecução  da  política  estadual  estabelecida  para  a  televisão

cultural e educativa, conforme as competências de sua respectiva área de atuação,

sob direção.

II.1.6 – Técnico de TV: Auxiliar  e/ou executar atividades administrativas e ou de
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natureza técnica na TV Minas,  que visem à gestão do conteúdo da programação

cultural e educativa e à difusão de conteúdo sem fins comerciais, para consecução da

política  estadual  estabelecida  para  a  televisão  cultural  e  educativa,  conforme  as

competências de sua respectiva área de atuação, sob coordenação.”.

ANEXO III

(a que se refere o art. 10 da Lei n° , de de de 201 2)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5° do art. 48 da Lei n° 15.467 , de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição n° 49,

de 2001, e de Funções Públicas não Efetivadas

III.1 – SEC, FAOP e TV MINAS

* - O Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição

n° 49, de 2001, e de Funções Públicas Não Efetivada s da SEC, FAOP e TV MINAS

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 12 da Lei n° , de de de 201 2)

“ANEXO VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

Tabelas de Vencimento Básico dos Servidores das Carreiras do Grupo de Atividades

de Cultura

VII.1 – TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CULTURA – SEC –, FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO –

FAOP – E FUNDAÇÃO TV MINAS – CULTURAL E EDUCATIVA – TV MINAS

VII..1.5 – CARREIRA DE TÉCNICO DE TV

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico de TV da SEC, FAOP e

TV MINAS, carga horária semanal 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 12.7.2012.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico de TV da SEC, FAOP e

TV MINAS, carga horária semanal 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo”,
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de 12.7.2012.

VII.1.6 – CARREIRA DE ANALISTA DE TV

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de TV da SEC, FAOP e

TV MINAS, carga horária semanal 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 12.7.2012.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico de TV da SEC, FAOP e

TV MINAS, carga horária semanal 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 12.7.2012.

ANEXO V

(a que se refere o art. 17 da Lei n° , de de de 201 2)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada n°

175, de 26 de janeiro de 2007)

(...)

V.33 – FUNDAÇÃO TV MINAS – CULTURAL E EDUCATIVA – TV MINAS

V.33.1 – CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* -  O quadro contendo a Denominação,  Quantitativo,  Código  e  Vencimento  dos

Cargos  em  Comissão  da  Administração  Superior  da  TV  MINAS  foi  publicado  no

“Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

V.33.2  –  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO – DAI

* - O quadro contendo o Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do

Grupo de Direção e Assessoramento - DAI, da TV MINAS, foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 12.7.2012.

FUNÇÕES GRATIFICADAS – FGI

* - O quadro contendo as Funções Gratificadas - FGI - da TV MINAS, foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS – GTE

* - O quadro contendo as Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da TV
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MINAS, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 19/2011

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe altera a Lei

Complementar nº  89,  de 2006,  que dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo

Horizonte – RMBH.

Aprovado no 1º turno na forma original,  retorna o projeto a esta Comissão para

receber parecer no 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102,

VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela objetiva alterar o §1º do art. 3º da Lei Complementar nº 89,

de 2006, que dispõe sobre a região metropolitana de Belo Horizonte, a fim de incluir

os  Municípios  de  Bom Jesus  do Amparo  e  São Gonçalo  do  Rio Abaixo  no  colar

metropolitano.

O autor, em sua justificação, ressalta a importância da inclusão dos dois Municípios,

uma vez que esses possuem evidente integração espacial com os demais Municípios

que integram o Colar da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH – em sua

vertente leste, o que se verifica pela distância até o núcleo central – Belo Horizonte –,

de 69km, no caso de Bom Jesus do Amparo, e 84Km, no caso de São Gonçalo do

Rio Abaixo, através da BR-381.

A Lei Complementar nº 88, de 2006, que dispõe sobre a instituição e a gestão de

região  metropolitana,  estabelece  que  a  integração,  para  efeito  de  planejamento,

organização e execução das funções públicas de interesse comum, dos Municípios

que compõem o colar metropolitano, se fará por meio de resolução da Assembleia

Metropolitana, assegurada a participação dos Municípios diretamente envolvidos no

processo de decisão.

Assim, conforme manifestação desta Comissão no 1º turno, entendemos que não

há óbice à tramitação da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº
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19/2011, no 2º turno, na forma original.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Almir Paraca, Presidente – Pompílio Canavez, relator - João Leite - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 367/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 753/2007, “cria obrigações ao fornecedor de

produtos e serviços de consumo de promover  a fixação de data e hora para sua

entrega e instalação”.

Foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 548/2011, de autoria da Deputada

Liza Prado, por conter matéria de conteúdo similar.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça, cabendo agora a esta Comissão deliberar sobre a matéria

no 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposta em análise pretende tornar obrigatória a fixação do dia e da hora em que

os  fornecedores  podem  promover  a  entrega dos  produtos  ou  serviços  adquiridos

pelos consumidores.

Segundo o autor da proposição, a regulamentação da matéria objetiva evitar  as

inúmeras reclamações que são dirigidas aos órgãos de proteção dos consumidores

de todo o Estado relativas ao descumprimento, por parte dos fornecedores, do prazo

de entrega do produto ou serviço no domicílio do consumidor.

Para evitar práticas desta natureza, a proposição impõe mecanismos para proteção

dos consumidores, como a fixação pelos fornecedores de data e hora para entrega de

produtos ou realização de serviços.

Nota-se  que  a  proposição  procura  exteriorizar  o  princípio  da  transparência,

consagrado na Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa

do Consumidor, na medida em que obriga o fornecedor a prestar informações claras e

precisas sobre a entrega de produtos ou realização de serviços.
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Como se vê, a proposição em tela visa a proteger o consumidor, parte vulnerável

nas relações contratuais no mercado, como afirma o citado Código, no seu art. 4°,

inciso I.

Nota-se,  dessa  forma,  que  a  medida  em  questão  está  em  consonância  com a

legislação federal, e, se aprovada, inovará o ordenamento jurídico do Estado no que

se refere à proteção do consumidor.

Torna-se oportuno lembrar que a matéria já se transformou em lei nos Estados de

São Paulo e Rio de Janeiro e tramita em diversas outras casas legislativas do País.

Por fim, entendemos oportuno o substitutivo apresentado por esta Comissão no 1º

turno, o qual aprimorou o projeto.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

367/2012 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Liza Prado - Duilio de Castro.

PROJETO DE LEI Nº 367/2012

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a forma de entrega de produtos e serviços em domicílio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O fornecedor deverá estipular a data e o turno de entrega de produto ou

serviço em domicílio, quando da contratação, com o consumidor.

§ 1º - Os turnos a que se refere o “caput” deste artigo correspondem aos seguintes

períodos:

I - manhã - entre 7 e 12 horas;

II - tarde - entre 12 e 18 horas;

III - noite - entre 18 e 22 horas.

Art.  2º  -  O disposto  no artigo anterior  não impede o consumidor  de contratar  a

entrega em dia e horário determinados.

Art. 3º - A estipulação da data e do turno para entrega do produto ou serviço deverá

efetivar-se pelo preenchimento de formulário próprio, que conterá os seguintes dados

do fornecedor:
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I - nome;

II - número de registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

III - endereço;

IV - telefone para reclamação;

V - "e-mail".

Parágrafo único - Na hipótese de entrega de produto que dependa de montagem ou

instalação a cargo do fornecedor, constarão no documento a que se refere este artigo

o dia e horário da execução do serviço.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

constantes da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 721/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.141/2008, obriga os bancos de dados, os

cadastros de consumidores e os serviços de proteção ao crédito a comunicarem ao

consumidor, por carta registrada na modalidade de Aviso de Recebimento – AR –, a

negativação de seu nome.

No 1º turno, foi a proposição aprovada com a Emenda nº 1.

No  presente  turno,  nos  termos  do  art.  189,  combinado  com  o  art.  102,  IV,  do

Regimento  Interno,  foi  a  matéria  distribuída  a  esta  Comissão,  para  análise  com

enfoque revisional de mérito.

Segue, anexa, a redação do vencido, que integra esta peça opinativa.

Fundamentação

A proposição em tela, na sua forma original, dispõe sobre a obrigatoriedade de os

bancos  de  dados,  cadastros  de  consumidores  e  serviços  de  proteção  ao  crédito

comunicarem ao consumidor, por carta registrada, a negativação de seu nome.

A inclusão da Emenda nº 1, em 1º turno, objetivou uniformizar a legislação relativa

às  penalidades  aplicadas  àqueles  que  violam  as  normas  protetivas  dos

consumidores.
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Nesta fase regimental, analisamos detidamente o vencido no 1º turno e ratificamos

a  sua  coerência  e  consistência,  bem  como  a  inexistência  de  vício  de  qualquer

natureza. A matéria encontra-se em perfeita consonância com a política nacional de

coibição e repressão eficiente de abuso praticado no mercado de consumo.

Não existe, portanto, razão para alterar o nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

721/2011 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Duilio de Castro, relator - Liza Prado - Antônio Júlio.

PROJETO DE LEI Nº 721/2011

(Redação do Vencido)

Obriga  os  bancos  de  dados,  os  cadastros  de  consumidores  e  os  serviços  de

proteção  ao  crédito  a  comunicarem  ao  consumidor,  por  carta  registrada  na

modalidade de Aviso de Recebimento – AR –, a negativação de seu nome.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam os bancos de dados, os cadastros de  consumidores e os serviços

de  proteção  ao  crédito  e  congêneres  estabelecidos  no  Estado  de  Minas  Gerais

obrigados a comunicar antecipadamente ao consumidor, por escrito, mediante carta

registrada na modalidade de Aviso de Recebimento – AR –, o lançamento negativo do

seu nome em seus cadastros, fichas e registros respectivos.

Art. 2° – O lançamento negativo de que trata o art.  1º somente poderá acontecer

cinco dias após a devolução do Aviso de Recebimento – AR –, devidamente assinado

pelo consumidor.

Art. 3° – O descumprimento do disposto nesta lei su jeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 832/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto em análise institui o Registro do
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Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais.

Aprovado no 1º turno com as Emendas nºs 1 a 5, da Comissão de Cultura, retorna

o projeto à Comissão de mérito a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos

do art. 189, combinado com o art. 102, XVII, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer, nos termos do art. 189, § 1º,

do Regimento Interno.

Fundamentação

Na forma original, a proposição estabelecia medidas para a instituição do Registro

do  Patrimônio  Vivo  em  Minas  Gerais,  como  uma  das  formas  de  proteção  ao

patrimônio cultural imaterial no Estado.

Durante o exame do projeto no 1º turno,  a Comissão de Constituição e Justiça

considerou  que  a  matéria  atendia  aos  pressupostos  de  legalidade,  juridicidade  e

constitucionalidade.

Esta Comissão apresentou, em sua análise, as Emendas nºs 1 a 5, com o objetivo

de harmonizar a proposição com as diretrizes da política pública de cultura no Estado,

em especial as relativas à proteção do patrimônio cultural de natureza imaterial e ao

seu fomento pelos órgãos competentes.

O patrimônio  cultural  imaterial,  constituído  pelos  saberes,  formas  de expressão,

celebrações e lugares, é aquele que se transmite de geração em geração e carrega

os sentimentos de identidade e pertencimento de uma dada comunidade.

Desde os primórdios da formação do Estado nacional, diversas dessas expressões

culturais foram deslegitimadas e consideradas como atraso social.  No decorrer do

século XX, essa concepção foi sendo substituída pelo reconhecimento da importância

da  contribuição  dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade  brasileira  para  o

patrimônio cultural  do País.  Constatou-se,  então,  a necessidade de que o Estado

protegesse  as  manifestações  dos  diferentes  grupos  participantes  do  processo

civilizatório  nacional.  Para  tanto,  no  âmbito  da  União  e  no  Estado  foram  criadas

salvaguardas para o patrimônio cultural imaterial, destacando-se entre elas o registro

de bens imateriais, que ocorre com a inscrição em um dos Livros de Registro: o Livro

dos Saberes, o Livro das Celebrações, o Livro das Formas de Expressão e o Livro

dos Lugares. Em ambas as esferas de governo prevê-se que novos livros poderiam
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ser criados. O projeto de lei  sob comento propõe, assim, a instituição, em termos

similares, do registro do Patrimônio Vivo em livro próprio pelo órgão competente.

É  imprescindível  que  indivíduos  e  grupos  representativos  da  cultura  mineira

detentores de práticas e técnicas que contribuam para a preservação da memória e

da diversidade cultural de Minas Gerais sejam reconhecidos, legitimados e obtenham

meios para difundir seu conhecimento. Essa é a razão pela qual somos favoráveis à

aprovação da matéria no 2º turno.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 832/2011, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Elismar Prado, Presidente e relator - Luzia Ferreira - Rômulo Veneroso.

PROJETO DE LEI Nº 832/2011

(Redação do Vencido)

Institui o registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituído o registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais, a

ser feito em livro próprio, pelo órgão competente da Secretaria de Estado de Cultura.

Parágrafo único – Considera-se Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais, para

os efeitos desta lei, a pessoa natural ou grupo de pessoas naturais dotado ou não de

personalidade jurídica que detenham os conhecimentos, as práticas ou as técnicas

que contribuam para a preservação da memória e da pluralidade artístico-culturais

mineiras.

Art. 2° – O registro do Patrimônio Vivo tem por fin alidade:

I  –  proteger  as  expressões  culturais  responsáveis  pelo  pluralismo  da  cultura

mineira;

II – preservar os bens imateriais do patrimônio cultural mineiro, bem como os bens

culturais materiais a eles associados;

III – estimular a produção e a difusão de bens culturais formadores e informadores

do conhecimento, da cultura e da memória do povo mineiro;

IV – promover as referências culturais de comunidades tradicionais do Estado.
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Art. 3º – Considerar-se-á habilitado ao registro do Patrimônio Vivo:

I – a pessoa natural que:

a) for brasileira e residente no Estado há mais de vinte anos, contados da data do

pedido de inscrição;

b) comprovar participação, há pelo menos vinte anos, nas atividades culturais que

justifiquem a indicação ao registro;

II – o grupo que:

a) tiver sido constituído no Estado há mais de vinte anos, contados da data da

indicação, independentemente de sua instituição formal nos termos da lei civil;

b) comprovar o desenvolvimento, há pelo menos vinte anos, de atividades culturais

que justifiquem a indicação para o registro.

Art. 4º – A indicação para o registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais,

apresentada  aos  órgãos  competentes,  será  apreciada  no  prazo  e  na  forma

estabelecidos em regulamento, desde que atendidos os requisitos estabelecidos nos

arts. 1º e 3º desta lei.

Art. 5º – São legitimados a pleitear a instauração, pelos órgãos competentes, do

processo de registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais:

I – os órgãos e entidades públicas da área cultural;

II – a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

III – os Municípios;

IV – as entidades civis com objetivo e atuação prioritariamente cultural.

Parágrafo único – O regulamento poderá ampliar o rol dos legitimados a que se

refere o “caput” deste artigo.

Art. 6º – A pessoa natural ou grupo que, nos termos desta lei, obtiver o registro do

Patrimônio  Vivo  poderá  solicitar  incentivos  ao  órgão  competente  do  Estado,  com

vistas à manutenção das atividades culturais que tenham justificado o registro.

Parágrafo  único  –  Os  programas  de  fomento  e  incentivo  à  cultura  do  Estado

definirão critérios específicos para a análise de projetos culturais apresentados por

pessoa natural ou grupo a que se refere o “caput”.

Art. 7º – À pessoa natural que obtiver o registro de Patrimônio Vivo do Estado de

Minas Gerais será concedido o título de Mestre da Cultura Mineira.
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Art.  8º  – Aplicam-se ao patrimônio vivo do Estado de Minas Gerais  os  critérios

estabelecidos no inciso XVI do Anexo da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009,

referentes  à  transferência  gratuita  de  bens,  valores  ou  benefícios  por  órgãos  e

entidades da administração pública estadual compreendidos no âmbito de programa

que tenha por objetivo a preservação do patrimônio cultural material e imaterial do

Estado.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 847/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Delvito  Alves,  o  projeto  de  lei  em  tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.490/2009, “obriga os bancos, as empresas de

cartão de crédito, as operadoras de serviços de telefonia móvel, os provedores de

internet e televisão por assinatura a disponibilizar aos usuários mecanismos capazes

de gerar algum tipo de recibo, que lhes permita comprovar documentalmente o teor e

a data de suas solicitações”.

Aprovado no 1º turno na forma original,  retorna o projeto a esta Comissão para

receber parecer no 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102,

VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  apreciação  pretende  instituir  normas  para  as  instituições

financeiras e os prestadores dos serviços públicos que menciona, especificamente a

obrigatoriedade da emissão de documento hábil para a comprovação do teor e da

data das solicitações encaminhadas pelos consumidores, a fim de proporcionar-lhes

mais segurança nas suas relações jurídicas.

No 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que não há óbice à

tramitação  da  matéria  nesta  Casa  uma  vez  que  legislar  sobre  a  proteção  do

consumidor  é  da  competência  concorrente  da  União,  dos  Estados  e  do  Distrito

Federal.

Na análise do  mérito,  a Comissão de Defesa do Consumidor  e  do  Contribuinte

afirmou que a proposta está em plena consonância com os princípios norteadores
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das relações de consumo estatuídas no Código de Defesa do Consumidor.

Conforme comentamos em nosso parecer de 1º turno, sob o aspecto financeiro-

orçamentário,  a  proposição  não  resultará  em  impacto  para  os  cofres  públicos,

porquanto disciplina relações entre particulares.

Contudo, com a finalidade de aprimorar o ordenamento jurídico vigente, de modo a

conferir  garantias  mais  efetivas  aos  consumidores  que  lançam  mão  dos  serviços

prestados pelas instituições em referência, sugerimos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 847/2011, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá nova redação aos incisos III e V do art. 2º e ao art. 3º-B da Lei nº 12.971, de 27

de julho de 1998, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas

agências e nos postos de serviços das instituições bancárias e financeiras, ao art. 2º

da Lei nº 17.358, de 18 de janeiro de 2008, que estabelece normas de segurança

para a operação de carga e descarga de valores em estabelecimentos financeiros, e

revoga o inciso II do art. 2º da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Decreta:

Art.1º - Os incisos III  e V do art.  2º da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

III - câmeras de vídeo internas e externas, com armazenamento de imagens por 30

dias;

(…)

V - alarme sonoro a ser acionado pelo usuário do serviço em caso de emergência,

monitorado por empresa de segurança;”.

Art. 2º - O art. 3º-B da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º-B - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11  de

setembro de 1990.”
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Art.  3º - O art. 2º da Lei nº 17.358, de janeiro de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11  de

setembro de 1990.”

Art. 4º - Fica revogado o inciso II do art. 2º da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998.

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

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Romel Anízio - Ulysses Gomes - João

Vítor Xavier.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.799/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 1.799/2011 dá nova redação

ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 1992, que declara de preservação permanente, de

interesse  comum  e  imune  de  corte,  no  Estado  de  Minas  Gerais,  o  pequizeiro

(“Caryocar brasiliense”) e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 3 a 5 da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, retorna agora o projeto a esta

Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  VIII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa dar nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de

1992, com o objetivo de incluir, entre as exceções à imunidade de corte estabelecidas

na lei, a situação em que a retirada do pequizeiro se fizer necessária à implantação

de empreendimento agrícola ambientalmente viável, mediante autorização do órgão

ambiental competente.

Em nossa análise no 1º turno, opinamos pela aprovação da matéria na forma de um

substitutivo  que  incorporou  as  principais  contribuições  de  entidades,  órgãos  e

comunidade científica ouvidos por este relator, além de recomendações da Embrapa
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quanto à possibilidade de previsão do plantio comercial do pequi, o qual foi acolhido

pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária com as Emendas nºs 3 a

5.

Naquela  oportunidade,  construímos  uma  proposta  de  proteção  do  pequizeiro

condizente com o princípio do desenvolvimento sustentável,  de modo a permitir  o

controle mais adequado da supressão do pequi em face das atividades de silvicultura,

de  agropecuária,  de  interesse social  e  de  utilidade pública,  abrangendo,  também,

intervenções associadas a distritos industriais e a áreas urbanas.

Para alavancar o programa Pró-Pequi, criado por lei de iniciativa parlamentar, foram

propostas  alterações  nas  normas  que  regulam  a  matéria,  para  que tal  programa

recebesse recursos de compensação financeira decorrentes da supressão do pequi

nos casos acima mencionados.

No  segundo  turno,  faz-se  necessário  um  pequeno  ajuste  no  projeto  de  lei

determinando que  o  plantio  das  mudas  de  pequi  e  ipê-amarelo,  que  se  fará  em

compensação às supressões autorizadas dessas espécies,  se dê na mesma sub-

bacia hidrográfica em que se localiza o empreendimento. Em face da dificuldade de

se implementar a compensação da supressão do pequizeiro e do ipê-amarelo com

fundamento  no  critério  de  reposição  florestal,  apresentado  pela  Comissão  de

Fiscalização Financeira, propomos que o valor seja expresso em Ufemgs para fins de

compensação financeira por árvore suprimida.

Reiteramos  o  nosso  entendimento  favorável  ao  projeto,  no  2º  turno,  com  as

Emendas nºs 1 a 4, apresentadas na conclusão deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.799/2011 na forma do vencido em 1º turno, com as Emenda nºs 1 a 4, a seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao § 5º do art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992, a que se refere

o art. 1º do vencido, a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

'Art. 2º – (...)



739
____________________________________________________________________________

§  5º  –  O  plantio  a  que  se  refere  o  §  1º  será  efetuado  na  mesma  sub-bacia

hidrográfica em que se localiza o empreendimento, em sistema de enriquecimento

florestal ou de recuperação de áreas antropizadas, incluindo áreas de reserva legal e

preservação permanente ou como recuperação de áreas no interior de unidades de

conservação de domínio público, conforme critérios definidos pelo órgão ambiental

estadual competente.'.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao § 4º do art. 2º da Lei nº 9.743, de 15 de dezembro de 1988, a que se

refere o art. 3º do vencido, a seguinte redação:

“Art. 3º – (…)

'Art. 2º – (...)

§  4º  –  O  plantio  a  que  se  refere  o  §  1º  será  efetuado  na  mesma  sub-bacia

hidrográfica em que se localiza o empreendimento, em sistema de enriquecimento

florestal ou de recuperação de áreas antropizadas, incluindo áreas de reserva legal e

preservação permanente ou como recuperação de áreas no interior de unidades de

conservação de domínio público, conforme critérios definidos pelo órgão ambiental

estadual competente.'.”.

EMENDA Nº 3

Substitua-se, no inciso I do § 2º do art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de

1992, a que se refere o art. 1º do vencido, a expressão “100 (cem) vezes o valor

relativo à reposição florestal estabelecido na Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, e

seus regulamentos” pela expressão “100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais)”.

EMENDA Nº 4

Substitua-se, no § 2º do art. 2º da Lei nº 9.743, de 15 de dezembro de 1988, a que

se  refere  o  art.  3º  do  vencido,  a  expressão  “100  (cem)  vezes  o  valor  relativo  à

reposição florestal estabelecido na Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, e seus

regulamentos”  pela  expressão “100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais  do  Estado de

Minas Gerais)”.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Célio Moreira, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes - Zé Maia.
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PROJETO DE LEI Nº 1.799/2011

(Redação do Vencido)

Altera  a  Lei  nº  10.883,  de  2  de  outubro  de  1992,  que declara  de  preservação

permanente, de interesse comum e imune de corte, no Estado de Minas Gerais, o

pequizeiro (“Caryocar brasiliense”), e a Lei nº 13.965, de 27 de julho de 2001, que cria

o  Programa  Mineiro  de  Incentivo  ao  Cultivo,  à  Extração,  ao  Consumo,  à

Comercialização e à Transformação do Pequi e Demais Frutos e Produtos Nativos do

Cerrado – Pró-Pequi, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os arts. 1° e 2º da Lei nº 10.883, de 2 d e outubro de 1992, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarado de preservação permanente, de interesse comum e imune

de corte o pequizeiro ('Caryocar brasiliense'), no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – O disposto nesta lei não se aplica ao plantio de pequizeiros com

finalidade  econômica,  exceto  em  caso  de  plantio  decorrente  da  aplicação  das

exigências previstas nesta lei.

Art. 2° – A supressão do pequizeiro só será admitid a nos seguintes casos:

I – quando necessária à execução de obra, plano, atividade ou projeto de utilidade

pública ou de interesse social,  mediante autorização do órgão ambiental  estadual

competente;

II  –  em  área  urbana  ou  distrito  industrial  legalmente  constituído,  mediante

autorização do Conselho Municipal de Meio Ambiente e, na ausência deste, do órgão

ambiental estadual competente;

III – em área rural antropizada até a data de 22 de julho de 2008 ou em pousio,

quando  a  manutenção  de  espécime  no  local  dificultar  a  implantação  de  projeto

agrossilvipastoril, mediante autorização do órgão ambiental estadual competente.

§  1º  –  Como  condição  para  a  emissão  de  autorização  para  a  supressão  do

pequizeiro, os órgãos e as entidades a que se referem os incisos do “caput” deste

artigo  exigirão  formalmente  do  empreendedor  o  plantio,  por  meio  de  mudas

catalogadas e identificadas ou de semeadura direta, de cinco a dez espécimes do

“Caryocar  brasiliense”  por  árvore  a  ser  suprimida,  com  base  em  parecer  técnico
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fundamentado, elaborado em consonância com as diretrizes do programa Pró-Pequi,

a  que  se  refere  a  Lei  nº  13.965,  de  27  de  julho  de  2001,  e  consideradas  as

características  de  clima e  de  solo,  a  frequência  natural  da  espécie,  em maior  ou

menor  densidade,  na  área  a  ser  ocupada  pelo  empreendimento  e  a  tradição

agroextrativista da região.

§  2° –  O  empreendedor  responsável  pela  supressão  do  pequizeiro  poderá,

alternativamente à exigência prevista no § 1º, optar:

I  –  pelo  recolhimento  de  100 (cem)  vezes  o  valor  relativo  à  reposição florestal

estabelecido na Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, e seus regulamentos, por

árvore a ser suprimida, à Conta Recursos Especiais a Aplicar Pró-Pequi, de que trata

o art. 5º-A da Lei nº 13.965, de 2001, observados os seguintes requisitos:

a) nos casos previstos no inciso I do “caput” deste artigo, o recolhimento previsto

neste inciso poderá ser utilizado para até 100% das árvores a serem suprimidas;

b) nos casos previstos nos incisos II e III do “caput” deste artigo, o recolhimento

previsto neste inciso poderá ser utilizado para até 50% (cinquenta por cento) das

árvores a serem suprimidas;

c)  nos casos previstos no inciso III  do “caput” deste artigo, quando se tratar de

agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, o recolhimento previsto neste inciso

poderá ser utilizado para até 100% (cem por cento) das árvores a serem suprimidas,

com desconto de 95% (noventa e cinco por cento) do valor a ser recolhido, podendo o

pagamento  ser  parcelado  ou  transformado  em  contraprestação  de  serviços

ambientais,  na forma de regulamento e considerando o inciso I  do art.  41 da Lei

Federal n° 12.651, de 2012;

II  – pela criação ou regularização fundiária de reserva extrativista ou reserva de

desenvolvimento sustentável com área de, no mínimo, um hectare para cada conjunto

de  vinte  árvores  suprimidas,  contendo  o  mesmo  número  de  plantas  adultas

suprimidas no empreendimento.

§ 3° – Nos casos em que o recolhimento a que se ref ere o inciso I do § 2° não

corresponder  a  100%  (cem  por  cento)  das  árvores  suprimidas,  o  empreendedor

responsável  fica  obrigado  a  realizar  o  plantio  previsto  no  §  1°,  relativamente  ao

número de árvores que não tenha sido objeto do recolhimento.
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§  4°  –  Caberá  ao  responsável  pela  supressão  do  pequ izeiro,  com  o

acompanhamento de profissional  legalmente  habilitado,  o plantio  das mudas ou a

semeadura  direta a que se refere o § 1º  e,  pelo prazo mínimo de cinco anos,  o

monitoramento do seu desenvolvimento e o plantio de novas mudas para substituir as

mudas ou a semeadura direta que não se desenvolverem, garantido o acesso da

comunidade local aos frutos produzidos pelas árvores plantadas.

§ 5º – O plantio a que se refere o § 1º será efetuado na mesma bacia hidrográfica e,

preferencialmente,  na  mesma  sub-bacia  hidrográfica  em  que  se  localiza  o

empreendimento, em sistema de enriquecimento florestal ou de recuperação de áreas

antropizadas, incluindo áreas de reserva legal e preservação permanente ou como

recuperação de áreas no interior de unidades de conservação de domínio público,

conforme critérios definidos pelo órgão ambiental estadual competente.”.

Art. 2° – Fica acrescentado à Lei nº 13.965, de 200 1, o seguinte art. 5°-A:

“Art.  5°-A  –  Fica  criada  a  Conta  Recursos  Especiais  a  Aplicar  Pró-Pequi,

administrada pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –

Seapa – e destinada à arrecadação dos recursos previstos no § 2º do art. 2º da Lei nº

10.883,  de  2  de  outubro  de  1992,  que  serão  integralmente  utilizados  nas  ações

previstas no art. 2º desta lei, conforme dispuser o regulamento.”.

Art. 3° – Os arts. 1° e 2° da Lei n° 9.743, de 15 d e dezembro de 1988, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – Fica declarado de preservação permanente , de interesse comum e imune

de corte o ipê-amarelo, no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – As espécies protegidas nos termos deste artigo são as essências

nativas  popularmente  conhecidas  como  ipê-amarelo  e  pau-d'arco-amarelo,

pertencentes aos gêneros "Tabebuia" e "Tecoma".

Art. 2° – A supressão do ipê-amarelo só será admiti da nos seguintes casos:

I – quando necessária à execução de obra, plano, atividade ou projeto de utilidade

pública ou de interesse social,  mediante autorização do órgão ambiental  estadual

competente;

II  –  em  área  urbana  ou  distrito  industrial  legalmente  constituído,  mediante

autorização do Conselho  Municipal  de  Meio  Ambiente  ou,  na  ausência  deste,  do
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órgão ambiental estadual competente;

III – em área rural antropizada até a data de 22 de julho de 2008 ou em pousio,

quando  a  manutenção  de  espécime  no  local  dificultar  a  implantação  de  projeto

agrossilvipastoril, mediante autorização do órgão ambiental estadual competente.

§ 1º – Como condição para a emissão de autorização para a supressão do ipê-

amarelo, os órgãos e as entidades a que se referem os incisos do “caput” deste artigo

exigirão formalmente do empreendedor o plantio de uma a cinco mudas catalogadas

e identificadas  do ipê-amarelo  por  árvore  a  ser  suprimida,  com base em parecer

técnico  fundamentado,  consideradas  as  características  de  clima  e  de  solo  e  a

frequência natural da espécie, em maior ou menor densidade, na área a ser ocupada

pelo empreendimento.

§ 2° – O empreendedor responsável  pela supressão do  ipê-amarelo prevista no

inciso I do “caput” deste artigo poderá optar, alternativamente à exigência prevista no

§ 1°,  pelo recolhimento  de  100 (cem) vezes  o  valor  relativo  à  reposição florestal

estabelecido na Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, e seus regulamentos, por

árvore a ser suprimida, à Conta Recursos Especiais a Aplicar de que trata o art. 50 da

Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002.

§  3° –  Caberá  ao  responsável  pela  supressão  do  ipê- amarelo,  com  o

acompanhamento de profissional legalmente habilitado, o plantio das mudas a que se

refere  o  §  1º  e,  pelo  prazo  mínimo  de  cinco  anos,  o  monitoramento  do  seu

desenvolvimento  e  o plantio  de  novas mudas para  substituir  aquelas  que não se

desenvolverem.

§ 4º – O plantio a que se refere o § 1º será efetuado na mesma bacia hidrográfica e,

preferencialmente,  na  mesma  sub-bacia  hidrográfica  em  que  se  localiza  o

empreendimento, em sistema de enriquecimento florestal ou de recuperação de áreas

antropizadas, incluindo áreas de reserva legal e preservação permanente ou como

recuperação de áreas no interior de unidades de conservação de domínio público,

conforme critérios definidos pelo órgão ambiental estadual competente.

§  5º  –  Em  área  de  ocorrência  de  Mata  Atlântica,  a  supressão  do  ipê-amarelo

observará o disposto na Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.”.

Art. 4° – Fica revogado o art. 3° da Lei n° 10.883,  de 1992.
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Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.920/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

Mensagem  

nº 197, o projeto de lei em epígrafe pretende modificar a Lei nº 15.981, de 16/1/2006,

que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes.

Aprovada  no  1º  turno  com a  Emenda  nº  1,  a  proposição retorna  a  este  órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

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

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em escopo pretende modificar a Lei nº 15.981, de 16/1/2006, que

cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes.

Segundo  a  mensagem  enviada  pelo  Governador,  a  alteração proposta  tem  por

objetivo permitir ao Poder Executivo outorgar garantia real ou fidejussória, bem como

seguro  de  garantias  contratuais,  a  beneficiários  de  financiamentos  concedidos  e

incorporados pelo Findes em projetos de relevante interesse para o Estado.

De acordo com a proposição, a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –, que

integra o grupo coordenador do Fundo, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico – Sede –, que, além de integrar o mesmo grupo coordenador, é também o

gestor do Fundo, serão responsáveis,  em conjunto, pela aprovação e outorga das

garantias. Tais garantias consistirão em caução, penhor de ativos, títulos e valores

mobiliários, ações do próprio Estado ou de terceiros e fiança bancária, entre outros

ativos. Além da outorga de garantias, em casos excepcionais prevê-se a autorização

à Sede para instituir,  mediante decisão unânime do grupo coordenador do Fundo,

seguro de garantia de obrigações contratuais em favor do beneficiário (tomador do

financiamento).

Além disso, a proposição determina,  também em caráter  de excepcionalidade e

unanimidade e com a aprovação da SEF, que o grupo coordenador do Fundo poderá
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assegurar ao beneficiário (tomador do financiamento) o direito de compensação entre

os créditos a que fizer jus, no âmbito das operações do Findes, e seus débitos para

com o Estado. Essa compensação poderá ser estendida aos débitos de empresa

coligada, controlada, controladora ou pertencente ao mesmo grupo econômico.

De acordo com as alterações propostas, esses três mecanismos - garantia, seguro

e compensação – aplicam-se também ao Fundo de Incentivo à Industrialização - Find

- e ao Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas – Fundiest.

No que se refere à introdução dos mecanismos de garantia, seguro e compensação

entre créditos e débitos, julgamos essencial evidenciar que a Lei nº 12.228, de 4/7/96,

que  criou  o  Fundo  de  Desenvolvimento  de  Indústrias  Estratégicas  –  Fundiest  –,

revogada pela própria lei  do Findes,  dispunha,  em seu art.  8º,  sobre mecanismos

semelhantes.

Trata-se,  de  acordo  com  o  posicionamento  explicitado  pela  SEF,  de  oferecer

instrumentos de cobertura de riscos aos potenciais empreendimentos produtivos a

serem instalados no Estado, uma vez que, em geral, os contratos de financiamento

do Findes contêm cláusulas que correlacionam positivamente os valores dos créditos

a  serem liberados ao beneficiário  ao montante da arrecadação do Imposto  sobre

Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, apurado pelo

Tesouro Estadual.

Diante do conjunto de argumentos explicitados, a partir dos quais se pode inferir

que as alterações propostas atuarão como componentes multiplicadores da atração

de novos empreendimentos,  com impactos positivos sobre a taxa de investimento

produtivo no Estado, e tendo em vista que a proposição não provoca repercussão

orçamentária  ao  Erário,  entendemos  ser  conveniente  e  oportuna a  aprovação da

matéria em análise na forma do texto original apresentado, acrescido da Emenda nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça, que visou à aplicação da melhor técnica

legislativa a dispositivo do texto original.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.920/2012, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
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Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Ulysses Gomes - Romel Anízio - João Vítor Xavier -

Antônio Carlos Arantes.

PROJETO DE LEI Nº 2.920/2012

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Incentivo ao

Desenvolvimento – Findes.

Art. 1º – A Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, fica acrescida do seguinte art.

6º-A:

“Art. 6º-A – Em projeto considerado de relevante interesse para o Estado, o Poder

Executivo,  por  intermédio do órgão gestor  do Fundo, poderá outorgar garantia  de

natureza real ou fidejussória, que assegure aos beneficiários a liberação das parcelas

objeto do contrato de financiamento.

§ 1º – A garantia poderá consistir em caução, penhor de ativos, títulos e valores

mobiliários, ações do próprio Estado ou de terceiros, fiança bancária e outros ativos,

constituídos em ato precedido de autorização do Secretário de Estado de Fazenda.

§ 2º – Além das garantias previstas no § 1º, fica o Poder Executivo autorizado, por

meio  do  órgão  gestor  do  Fundo,  no  ato  da  aprovação  do  projeto,  em  casos

excepcionais, assim reconhecidos pela unanimidade do grupo coordenador do Fundo,

a instituir, a favor do beneficiário, seguro de garantia de obrigações contratuais.

§ 3º  –  Em casos excepcionais,  assim reconhecidos pela unanimidade do grupo

coordenador do Fundo, e com a aprovação do Secretário de Estado de Fazenda,

ficará assegurado ao beneficiário o direito de compensação do crédito a que fizer jus

no âmbito do Findes com seus débitos com o Estado.

§ 4º – Na hipótese do § 3º, se o beneficiário não possuir débito com o Estado ou se

o montante deste for inferior ao valor do crédito a que tiver direito o beneficiário, a

compensação do valor excedente poderá ser feita com débitos de responsabilidade

de  empresa  coligada,  controlada,  controladora  ou  pertencente  ao  mesmo  grupo

econômico, mediante aprovação do Secretário de Estado de Fazenda.

§ 5º – A aplicação do disposto nos §§ 3º e 4º está condicionada à existência de

instrumento jurídico firmado com o Estado de Minas Gerais, contendo cláusula que
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preveja a possibilidade de realização da compensação.

§  6º  –  O disposto  neste artigo  aplica-se também aos financiamentos  em curso

concedidos no âmbito dos fundos estaduais de que tratam as alíneas “a” e “c” do

inciso I do art. 3º e incorporados ao Findes.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.099/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  em  epígrafe,  de  autoria  do  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,

“promove incorporação de parcela da Gedima ao vencimento básico dos servidores

das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária, reajusta as tabelas de vencimento

básico da carreira de Auditor Interno do Poder Executivo, altera as Leis nº 15.463, de

13  de  janeiro  de  2005,  e  nº  18.974,  de  29  de  junho  de  2010,  e  dá  outras

providências”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2 com as emendas nºs 12 a 14,

retorna agora o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art.

189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise visa promover alterações na estrutura remuneratória de

diversas  carreiras  do  Poder  Executivo  estadual,  por  meio  de  incorporação  de

gratificações ao vencimento, criação de cargos e concessão de reajustes.

De acordo com a mensagem que encaminha o projeto, o Governador do Estado

assevera  que  “tal  iniciativa  tem  como  objetivo  promover  ajustes  à  legislação  de

pessoal em vigor, tendo em vista o seu aprimoramento e a valorização do servidor”.

Conforme  manifestação  desta  Comissão  no  1º  turno,  em  cumprimento  ao  que

determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Governador do Estado enviou a esta

Casa ofícios,  por  intermédio  da  Secretaria  de Estado de Planejamento e  Gestão,

apresentando o impacto orçamentário-financeiro decorrente da implementação das

medidas constantes no projeto para os exercícios de 2012 a 2014.
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Segundo  os  documentos  apresentados,  o  aumento  de  despesas  gerado  pela

implementação das medidas propostas “não afetará as metas de resultados fiscais e

é compatível com as diretrizes para a política remuneratória das carreiras do Poder

Executivo estadual, previstas na Lei nº 19.973/2011“, estando “em conformidade com

os limites de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Conforme Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2012,

publicado no jornal “Minas Gerais – Diário do Executivo” em 30/5/2012, as despesas

com  pessoal  do  Poder  Executivo  encontram-se  dentro  dos  limites  legais.

Adicionando-se o valor do impacto financeiro para o exercício de 2012, o valor ainda

permanece inferior ao limite prudencial, considerando-se a Receita Corrente Líquida

publicada no referido relatório.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de  remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa

autorização em seu art. 15.

Além disso, destaca-se que o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº

19.973,  de  27/12/2011,  que  estabelece  as  condições  para  aplicação  de  recursos

financeiros  na  política  remuneratória.  Importa  salientar  também  que,  conforme

previsto  no  art.  6º  da  referida  lei,  o  montante  de  recursos  apurados  para  a

implementação da política remuneratória deverá, de igual modo, custear as despesas

com concessão de gratificações, adicionais, aumento ou reajuste de vencimentos e

proventos, entre outros.

Ressaltamos ainda que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República,

a  aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação

orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.099/2012 na forma do vencido em 1º turno.

PROJETO DE LEI Nº 3.099/2012

(Redação do Vencido)

Promove a incorporação de parcela da Gratificação de Escolaridade, Desempenho
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e  Produtividade  Individual  e  Institucional  –  Gedima –  ao  vencimento  básico  dos

servidores das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA –, reajusta as

tabelas  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Auditor  Interno  do  Poder  Executivo,

altera as Leis n°s 15.463, de 13 de janeiro de 2005 , e 18.974, de 29 de junho de

2010, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica incorporada ao vencimento básico dos  servidores das carreiras do

Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA –, pertencentes ao Grupo de Atividades de

Agricultura e Pecuária do Poder Executivo, a parcela fixa, prevista em regulamento,

da  Gratificação  de  Escolaridade,  Desempenho  e  Produtividade  Individual  e

Institucional – Gedima –, a que se refere o art. 2° da Lei n° 17.717, de 11 de agosto

de 2008.

§ 1° – A incorporação de que trata o “caput” será i mplementada em duas etapas,

com vigência em 1° de agosto de 2012 e 1° de agosto  de 2013, respectivamente,

ficando extinta a parcela fixa da Gedima, observado o disposto no § 3°.

§ 2° – Para os fins da primeira etapa da incorporaç ão de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do IMA, constantes no item II.1 do Anexo

II da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005, ser ão reajustadas, em 1° de agosto

de 2012, nos seguintes percentuais, ficando deduzidos da parcela fixa da Gedima os

valores correspondentes:

I  – 32,00% (trinta e dois por cento),  incidentes sobre os valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras de Fiscal Agropecuário e Especialista em Gestão de

Defesa Agropecuária vigentes na data da publicação desta lei;

II – 32,50% (trinta e dois vírgula cinquenta por cento), incidentes sobre os valores

das tabelas de vencimento básico das carreiras de Fiscal Assistente Agropecuário e

Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária vigentes na data da publicação desta

lei;

III  –  21,00% (vinte  e  um  por  cento),  incidentes  sobre  os  valores  da  tabela  de

vencimento básico da carreira de Auxiliar Operacional vigentes na data da publicação

desta lei.

§ 3° – Caso o valor deduzido nos termos do § 2° sej a inferior ao valor da parcela
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fixa  da  Gedima,  fica  assegurada  aos  servidores  ativos,  aos  inativos  e  aos

pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 4° – A vantagem pessoal de que trata o § 3° corre sponderá à diferença entre o

valor da parcela fixa da Gedima a que o servidor fizer jus no mês de julho de 2012 e o

valor deduzido nos termos do § 2°.

§ 5° – Para os fins da segunda etapa da incorporaçã o de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do IMA, constantes no item II.1 do Anexo

II  da  Lei  n° 15.961,  de  2005,  serão reajustadas,  em  1° de  agosto  de  2013,  nos

seguintes percentuais, ficando os valores correspondentes deduzidos da vantagem

pessoal de que trata o § 3°:

I  – 24,24% (vinte e quatro vírgula vinte e quatro por cento), incidentes sobre os

valores das tabelas  de  vencimento  básico das carreiras  de  Fiscal  Agropecuário e

Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária resultantes da aplicação do disposto

no § 2°;

II – 24,53% (vinte e quatro vírgula cinquenta e três por cento), incidentes sobre os

valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  de  Fiscal  Assistente

Agropecuário  e  Assistente  de  Gestão  de  Defesa  Agropecuária  resultantes  da

aplicação do disposto no § 2°;

III – 17,36% (dezessete vírgula trinta e seis por cento), incidentes sobre os valores

da tabela de vencimento básico da carreira de Auxiliar  Operacional resultantes da

aplicação do disposto no § 2°.

§ 6° – Após a aplicação do disposto no § 5°, eventu ais valores remanescentes da

vantagem pessoal de que trata o § 3° estarão sujeit os exclusivamente à revisão geral

anual de que trata o inciso I do art. 6° da Lei n° 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art. 2° – Fica incorporada ao vencimento básico dos  servidores das carreiras do

Grupo de Atividades  de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  do  Poder

Executivo a parcela fixa, prevista em regulamento, da Gratificação de Escolaridade,

Desempenho e Produtividade Individual e Institucional – Gedama –, a que se refere o

art. 6° da Lei n° 17.351, de 17 de janeiro de 2008.

§ 1° – A incorporação de que trata o “caput” será i mplementada em duas etapas,

com vigência em 1° de agosto de 2012 e 1° de agosto  de 2013, respectivamente,
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ficando extinta a parcela fixa da Gedama, nos termos do § 3°.

§ 2° – Para os fins da primeira etapa da incorporaç ão de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo, constantes no Anexo IV da Lei n°

15.961,  de  2005,  serão  reajustadas,  em  1° de  agosto  de  2012,  nos  seguintes

percentuais,  ficando  deduzidos  da  parcela  fixa  da  Gedama  os  valores

correspondentes:

I  – 32,00% (trinta e dois por cento),  incidentes sobre os valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras de Analista Ambiental e Gestor Ambiental vigentes

na data da publicação desta lei;

II – 32,50% (trinta e dois vírgula cinquenta por cento), incidentes sobre os valores

das tabelas de vencimento básico da carreira de Técnico Ambiental vigentes na data

da publicação desta lei;

III  –  21,00% (vinte  e  um  por  cento),  incidentes  sobre  os  valores  da  tabela  de

vencimento básico da carreira de Auxiliar Ambiental vigentes na data da publicação

desta lei.

§ 3° – Caso o valor deduzido nos termos do § 2° sej a inferior ao valor da parcela

fixa  da  Gedama,  fica  assegurada  aos  servidores  ativos,  aos  inativos  e  aos

pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 4° – A vantagem pessoal de que trata o § 3° corre sponderá à diferença entre o

valor da parcela fixa da Gedama a que o servidor fizer jus no mês de julho de 2012 e

o valor deduzido nos termos do § 2°.

§ 5° – Para os fins da segunda etapa da incorporaçã o de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo, constantes no Anexo IV da Lei n°

15.961,  de  2005,  serão  reajustadas,  em  1° de  agosto  de  2013,  nos  seguintes

percentuais, ficando os valores correspondentes deduzidos da vantagem pessoal de

que trata o § 3°:

I  – 24,24% (vinte e quatro vírgula vinte e quatro por cento), incidentes sobre os

valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  de  Analista  Ambiental  e

Gestor Ambiental resultantes da aplicação do disposto no § 2°;
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II – 24,53% (vinte e quatro vírgula cinquenta e três por cento), incidentes sobre os

valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Técnico  Ambiental

resultantes da aplicação do disposto no § 2°;

III – 17,36% (dezessete vírgula trinta e seis por cento), incidentes sobre os valores

da  tabela  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Auxiliar  Ambiental  resultantes  da

aplicação do disposto no § 2°.

§ 6° – Após a aplicação do disposto no § 5°, eventu ais valores remanescentes da

vantagem pessoal de que trata o § 3° estarão sujeit os exclusivamente à revisão geral

anual de que trata o inciso I do art. 6° da Lei n° 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art. 3° – O servidor ocupante de cargo de proviment o efetivo das carreiras do Grupo

de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo

ao qual, na data da publicação desta lei, se aplicar o disposto no § 5° do art. 6° da Lei

n° 17.351, de 2008, poderá optar pela exclusão da G edama da base de cálculo da

remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de

25 de março de 2002.

§  1° –  A opção  de  que  trata  o  “caput”  deverá  ser  fo rmalizada  na  unidade  de

recursos humanos do Sistema Estadual de Meio Ambiente – Sisema –, no prazo de

trinta dias contados da data da publicação desta lei.

§ 2° – Fica vedada a incorporação prevista no § 5° do art. 6° da Lei n° 17.351, de

2008, a partir da formalização da opção de que trata o “caput”.

§  3° –  Os  valores  deduzidos  da  remuneração  do  servi dor  em  decorrência  do

disposto no § 5° do art. 6° da Lei n° 17.351, de 20 08, até a data da formalização da

opção de que trata o “caput”, serão restituídos no prazo de noventa dias contados do

pedido de opção.

Art. 4° – O § 3° do art. 2° da Lei n° 17.717, de 20 08, passa a vigorar com a seguinte

redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 6°:

“Art. 2° – (...)

§ 3° – O ponto unitário da Gedima corresponde a 0,0 32% (zero vírgula zero trinta e

dois por cento) dos valores estabelecidos a seguir, de acordo com a carreira a que

pertencer o cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor, observado o disposto

no § 6°:
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I  –  R$5.689,91  (cinco  mil  seiscentos  e  oitenta  e  nove  reais  e  noventa  e  um

centavos)  para  as  carreiras  de  Fiscal  Agropecuário  e  Especialista  em Gestão de

Defesa Agropecuária;

II – R$2.826,23 (dois mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) para

as carreiras de Fiscal  Assistente Agropecuário e Assistente  de Gestão de Defesa

Agropecuária;

III – R$1.213,15 (mil duzentos e treze reais e quinze centavos) para a carreira de

Auxiliar Operacional.

(...)

§ 6° – A partir de 2 de agosto de 2013, os valores definidos no § 3° serão revistos

no mesmo percentual  e  na  mesma data  em que ocorrer  reajuste  das  tabelas  de

vencimento básico das carreiras do IMA, constantes no item II.1 do Anexo II da Lei n°

15.961, de 2005.”.

Art. 5° – O servidor ocupante de cargo de proviment o efetivo das carreiras do IMA

ao qual, na data de publicação desta lei, se aplicar o disposto no § 5° do art. 2° da Lei

n° 17.717, de 2008, poderá optar pela exclusão da G edima da base de cálculo da

remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de

25 de março de 2002.

§  1° –  A opção  de  que  trata  o  “caput”  deverá  ser  fo rmalizada  na  unidade  de

recursos humanos do IMA no prazo de trinta dias contados da data de publicação

desta lei.

§ 2° – Fica vedada a incorporação prevista no § 5° do art. 2° da Lei n° 17.717, de

2008, a partir da formalização da opção de que trata o “caput”.

§  3° –  Os  valores  deduzidos  da  remuneração  do  servi dor  em  decorrência  do

disposto no § 5° do art. 2° da Lei n° 17.717, de 20 08, até a data da formalização da

opção de que trata o “caput”, serão restituídos no prazo de noventa dias contados do

pedido de opção.

Art. 6° – A tabela constante no Anexo I da Lei n° 1 4.695, de 30 de julho de 2003,

passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 7° – As alíneas “b” e “c” do inciso V do art. 11 da Lei n° 15.462, de 13 de janeiro

de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 11 – (...)

V – (...)

b)  graduação  em  Medicina  acumulada  com  residência  médica  ou  com  pós-

graduação “lato sensu” reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina – CFM –,

para ingresso no nível III;

c) graduação em Medicina acumulada com pós-graduação "stricto sensu" ou com

Residência Médica II, para ingresso no nível VI;”.

Art.  8° – O § 3° do  art.  18 da Lei  n° 15.462,  de 20 05,  passa a vigorar  com a

seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 5° e 6°:

“Art. 18 – (...)

§ 3° – Para fins de ingresso e promoção nas carreir as de Médico e de Médico da

Área de Hematologia e Hemoterapia de que trata esta lei, equivalem à Residência

Médica I:

I – os títulos de especialidade médica reconhecidos por convênio entre o CFM, a

Associação Médica Brasileira - AMB - e a Comissão Nacional de Residência Médica -

CNRM;

II – os títulos de pós-graduação “lato sensu” reconhecidos pelo CFM.

(...)

§ 5° – Para fins de ingresso e promoção nas carreir as de Médico e de Médico da

Área de Hematologia e Hemoterapia de que trata esta lei, considera-se:

I  –  Residência  Médica  I  o  programa de  residência  médica  com  acesso  direto,

conforme classificação estabelecida pela CNRM, observada a equivalência prevista

no § 3° deste artigo;

II  –  Residência  Médica  II  o  programa de  residência  médica  com  pré-requisito,

conforme classificação estabelecida pela CNRM.

§ 6° – Para fins de promoção nas carreiras de Médic o e de Médico da Área de

Hematologia e Hemoterapia de que trata esta lei, o interstício a que se refere o inciso

II do § 1° será reduzido para quatro anos caso o se rvidor comprove a conclusão de

Residência Médica II.”.

Art. 9° – Os servidores ocupantes de cargos de prov imento efetivo das carreiras de

Médico e de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, de que trata a Lei n°
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15.462, de 2005, que estiverem posicionados nos níveis I ou II e possuírem, na data

de  publicação  desta  lei,  título  de  residência  médica  ou  equivalente,  serão

reposicionados no nível III da respectiva carreira.

Parágrafo único – O reposicionamento de que trata o “caput” será formalizado por

meio de resolução conjunta dos dirigentes da Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão e da entidade de lotação do servidor, produzindo efeitos a partir da data de

publicação desta lei.

Art. 10 – As tabelas constantes nos itens I.2.5 e I.3.4 do Anexo I da Lei n° 15.462,

de 2005, passam a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 11 – A alínea “a” do inciso I do art. 12 da Lei n° 15.463, de 13 de janeiro de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 – (...)

I – (...)

a) nível superior acumulado com pós-graduação “lato sensu”, conforme edital do

concurso público, para ingresso no nível I;”.

Art. 12 – A tabela constante no item I.1.1 do Anexo I da Lei n° 15.463, de 2005,

passa a vigorar na forma do Anexo III desta lei.

Art. 13 – Em decorrência da alteração da estrutura da carreira prevista no art. 12, os

servidores  em efetivo  exercício  ocupantes de  cargos  da  carreira  de  Professor  de

Educação Superior, de que trata a Lei n° 15.463, de  2005, lotados na Universidade do

Estado  de  Minas  Gerais  e  na  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros,  terão

antecipação  de  promoção  para  os  seguintes  níveis  da  carreira,  nos  termos  de

regulamento:

I – servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo posicionados nos níveis I,

II  e  III  na  data  de  publicação  desta  lei,  detentores  de  título  de  mestrado,  serão

promovidos para o nível IV;

II – servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo posicionados no nível IV

na data de publicação desta lei, detentores do título de mestrado, serão promovidos

para o nível V;

III – servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo posicionados nos níveis

I, II, III,  IV e V na data de publicação desta lei, detentores de título de doutorado,
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serão promovidos para o nível VI;

IV – servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo posicionados no nível VI

na data de publicação desta lei, detentores do título de doutorado, serão promovidos

para o nível VII.

§ 1° – A promoção a que se referem os incisos I, II , III e IV do “caput” terá vigência a

partir da data de publicação desta lei.

§ 2° – O posicionamento do servidor no nível para o  qual for promovido dar-se-á no

primeiro grau cujo vencimento básico seja superior  ao percebido pelo servidor  no

momento da promoção.

§ 3° – O disposto nos incisos I, II, III e IV do “c aput” aplica-se ao servidor alcançado

pelo disposto no art. 7° da Lei Complementar n° 100 , de 5 de novembro de 2007,

ocupante de cargo da carreira de Professor de Educação Superior.

Art. 14 – O “caput” e respectivo inciso I do art. 21-A da Lei n° 15.463, de 13 de

janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21-A – As promoções na carreira de Professor de Educação Superior terão

vigência, nos termos do regulamento, no primeiro dia útil do mês subsequente à data

de publicação do ato  de  concessão,  para  o servidor  que preencher  os  seguintes

requisitos:

I – comprovação de escolaridade superior à exigida para o nível da carreira em que

estiver posicionado;”.

Art.  15 – As tabelas  de vencimento básico constantes nos itens I.2.5 e I.3.4 do

Anexo I da Lei n° 15.786, de 27 de dezembro de 2005 , passam a vigorar, a partir de

1° de agosto de 2012, na forma do Anexo IV desta le i.

Art. 16 – Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1° de agosto de

2013, os valores das tabelas de vencimento básico constantes nos itens I.2.5 e I.3.4

do Anexo I da Lei n° 15.786, de 2005, decorrentes d a aplicação do disposto no art.

15.

Art. 17 – Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1° de agosto de

2014, os valores das tabelas de vencimento básico constantes nos itens I.2.5 e I.3.4

do Anexo I da Lei n° 15.786, de 2005, decorrentes d a aplicação do disposto no art.

16.
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Art. 18 – Integram a remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 2002, para efeito de cálculo  do benefício a ser concedido

com fundamento no § 1° do art.  40 da Constituição d a República e no art.  2° da

Emenda  à  Constituição  da  República  n° 41,  de  19  de  dezembro  de  2003,  as

seguintes vantagens percebidas pelos ocupantes de cargo de Professor de Educação

Superior, de que trata o inciso I do art. 1° da Lei  n° 15.463, de 2005:

I  –  a  Gratificação  de  Incentivo  à  Docência,  a  que  se  referem  o  art.  284  da

Constituição do Estado e os arts. 2° e 4° da Lei n°  8.517, de 9 de janeiro de 1984;

II – o Adicional de Dedicação Exclusiva, a que se refere o § 1° do art. 25 da Lei n°

11.517, de 13 de julho de 1994;

III - a Gratificação de Desempenho da Carreira de Professor de Educação Superior

- GDPES -, a que se refere o art. 4° da Lei n° 17.9 88, de 30 de dezembro de 2008.

§ 1° – Para os fins do disposto no “caput”, será co nsiderada a média aritmética das

últimas sessenta parcelas de cada uma das gratificações e do adicional de que tratam

os incisos I a III do “caput”, percebidas anteriormente à aposentadoria ou à instituição

da pensão, observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo único

do art. 7° da Lei Complementar n° 64, de 2002.

§ 2° – Para efeito de cálculo do benefício a ser co ncedido com fundamento no § 1°

do art. 40 da Constituição da República e no art. 2° da Emenda à Constituição da

República  n° 41,  de  2003,  serão  consideradas  as  con tribuições  previdenciárias

recolhidas até a data de publicação desta lei.

§ 3° – Para fins do cálculo previsto no § 2°, serão  consideradas as parcelas de que

tratam  os  incisos  I  a  III  do  “caput”  que  tenham  constituído  base  de  cálculo  da

remuneração a que se refere o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002, conforme

as regras estabelecidas neste artigo.

§ 4° – Em qualquer hipótese, para fins do disposto no “caput” e nos §§ 2° e 3°, será

respeitado o limite estabelecido no § 2° do art. 40  da Constituição da República.

Art. 19 – A gratificação especial devida ao ocupante de cargo de provimento em

comissão de Comandante de Avião a Jato, prevista no § 1° do art. 8° da Lei n° 9.266,

de  18  de  setembro  de  1986,  percebida  pelo  servidor  ocupante  do  cargo  de

provimento efetivo de Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do Governador,
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em decorrência do disposto no art. 3° da Lei n° 18. 384, de 15 de setembro de 2009,

será incorporada aos proventos de aposentadoria e às pensões, à razão de um trinta

avos por ano de percepção, considerando-se, para tal fim, a média aritmética das

últimas sessenta parcelas da gratificação percebidas anteriormente à aposentadoria

ou à instituição da pensão, observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no

parágrafo  único  do  art.  7° da  Lei  Complementar  n° 6 4,  de  2002,  e  as  demais

exigências expressas na referida lei complementar.

Art. 20 – Fica acrescentado ao art. 9° da Lei Deleg ada n° 174, de 26 de janeiro de

2007, o seguinte § 5°:

“Art. 9° – (...)

§ 5° – Em caráter excepcional, os ocupantes das fun ções gratificadas de níveis 3 a

9 poderão responder por unidades administrativas da estrutura orgânica dos órgãos

da administração direta do Poder Executivo.”.

Art. 21 – Fica acrescentado ao art. 9° da Lei Deleg ada n° 175, de 26 de janeiro de

2007, o seguinte § 5°:

“Art. 9° – (...)

§ 5° – Em caráter excepcional, os ocupantes das fun ções gratificadas de níveis 3 a

8  poderão  responder  por  unidades  administrativas  da  estrutura  orgânica  das

entidades da administração indireta do Poder Executivo.”.

Art. 22 – O inciso II do § 2° do art. 12 da Lei Del egada n° 174, de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 – (...)

§ 2° – (...)

II – a remuneração do cargo efetivo ou função pública, acrescida de 50% (cinquenta

por cento) do valor da FGR; ou”.

Art. 23 – O inciso II do § 2° do art. 13 da Lei Del egada n° 174, de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 – (...)

§ 2° – (...)

II – a remuneração do cargo efetivo ou função pública, acrescida de 50% (cinquenta

por cento) do valor da FGA; ou”.
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Art. 24 – Ficam criados doze cargos de provimento em comissão de Analista de

Patrimônio Cultural I – APC-I – e oito cargos de Analista de Patrimônio Cultural II –

APC-II –, lotados no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais – Iepha-MG –,  com remuneração paga na forma de subsídio,  no valor de

R$3.500,00  (três  mil  e  quinhentos  reais)  e  R$5.000,00  (cinco  mil  reais),

respectivamente, e com atribuições de natureza de direção, chefia e assessoramento.

§ 1° – Os cargos de APC-I serão providos por profis sionais com, no mínimo, o título

de  especialista,  e  os  cargos  de  APC-II  serão  providos  por  profissionais  com,  no

mínimo,  o título  de  especialista  e  com pelo  menos  dois  anos  de experiência  em

atividades  correlatas  à  finalidade  do  Iepha-MG,  pré-qualificados  nos  termos  de

regulamento e com conhecimentos na área temática específica de atuação, conforme

edital publicado e divulgado pela internet no mínimo trinta dias antes do início do

processo.

§ 2° – Serão estabelecidas em decreto a identificaç ão, a codificação e a forma de

recrutamento dos cargos criados no “caput”, observado o disposto no § 3°.

§ 3° – No mínimo 50% (cinquenta por cento) dos carg os de Analista de Patrimônio

Cultural I e 50% (cinquenta por cento) dos cargos de Analista de Patrimônio Cultural II

criados no “caput” deste artigo serão de recrutamento limitado.

§ 4° – A pré-qualificação de que trata o § 1° não g era direito à nomeação para os

cargos de provimento em comissão a que se refere o “caput”.

§ 5° – Os cargos a que se refere o “caput” terão jo rnada de trabalho de quarenta

horas semanais e serão providos por ato do Presidente do Iepha-MG.

§ 6° – Os cargos de que trata este artigo serão ext intos em 31 de março de 2015.

Art. 25 – O § 1° do art. 16 da Lei n° 13.085, de 31  de dezembro de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 6°:

“Art. 16 – (...)

§ 1° – A GDPI será atribuída mensalmente aos servid ores em efetivo exercício,

observados  os  limites  de  pontuação,  por  nível  e  grau,  estabelecidos  na  tabela

constante  no  Anexo  V  desta  lei,  e  correspondendo  cada  ponto  aos  seguintes

percentuais do valor do vencimento básico do último grau do último nível da tabela

constante no Anexo IV da Lei n° 18.974, de 29 de ju nho de 2010:
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I – 0,036% (zero vírgula zero trinta e seis por cento), de 1° de agosto de 2012 a 31

de julho de 2013;

II – 0,053% (zero vírgula zero cinquenta e três por cento), de 1° de agosto de 2013

a 31 de julho de 2014;

III – 0,07% (zero vírgula zero sete por cento), a partir de 1° de agosto de 2014.

(...)

§  6° –  A GDPI será composta de  uma parcela  fixa e  d e  uma parcela variável,

observados os seguintes critérios:

I – a parcela fixa terá como base de cálculo 50% (cinquenta por cento) do limite

máximo da pontuação correspondente ao nível e ao grau em que estiver posicionado

o servidor;

II – a parcela variável será atribuída em função de proporcionalidade dos resultados

da Avaliação de Desempenho Individual ou da Avaliação Especial de Desempenho,

podendo  também  ser  considerados  os  resultados  da  Avaliação  Institucional  de

Desempenho,  conforme  critérios  definidos  em  regulamento,  aplicada  a  50%

(cinquenta por cento) do limite máximo da pontuação correspondente ao nível e ao

grau em que estiver posicionado o servidor.”.

Art. 26 – A Lei n° 13.085, de 1998, fica acrescida do Anexo V, na forma do Anexo V

desta lei.

Art. 27 – O inciso IV do § 5° do art. 8° da Lei n° 18.974, de 29 de junho de 2010,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8° – (...)

§ 5° – (...)

IV  –  não  permanecer  na  carreira  pelo  período  mínimo  de  três  anos  após  o

ingresso.”.

Art. 28 – Os §§ 1° e 6° do art. 11 da Lei n° 18.974 , de 2010, passam a vigorar com a

seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 14:

“Art. 11 – (...)

§  1° –  Progressão  é  a  passagem  do  servidor  da  carre ira  de  Especialista  em

Políticas Públicas e Gestão Governamental do grau em que se encontra para o grau

subsequente, no mesmo nível da carreira, sendo concedida ao servidor sempre que



761
____________________________________________________________________________

acumular  cinco  pontos,  a  partir  da  conclusão  do  período  de  estágio  probatório,

segundo os critérios previstos no Anexo II e observados os limites estabelecidos no §

14.

(...)

§ 6° – A progressão do servidor poderá implicar seu  posicionamento em grau acima

do subsequente àquele em que se encontra, desde que tenha atingido pontuação

igual ou superior a dez pontos, na forma do Anexo II, observado o disposto nos §§ 12

e 14.

(...)

§ 14 – Para fins de progressão na carreira serão observados os seguintes limites:

I  – caso o servidor esteja posicionado no nível  I  da carreira, no máximo quatro

graus por ano, a partir da conclusão do período de estágio probatório;

II – caso o servidor esteja posicionado acima do nível I da carreira, no máximo três

graus por ano.”.

Art. 29 – O Anexo II da Lei n° 18.974, de 2010, pas sa a vigorar na forma do Anexo

VI desta lei.

Art. 30 – O servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante de cargo de

provimento efetivo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e

tenha curso  de  pós-graduação “stricto sensu”  iniciado até  31 de  julho  de  2012 e

concluído até 31 de julho de 2014, obterá, para fins de posicionamento na carreira,

cinquenta pontos para os certificados de conclusão de mestrado e cem pontos para

os certificados de conclusão de doutorado.

Art. 31 – O § 2° do art. 1° da Lei n° 15.790, de 3 de novembro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – (...)

§ 2° – O valor da bolsa será revisto no mesmo perce ntual e na mesma data em que

ocorrer reajuste no nível I da tabela de vencimento básico da carreira de Profissional

de  Enfermagem,  constante  no  item I.2.4 do Anexo I  da  Lei  n° 15.786,  de  27  de

outubro de 2005.”.

Art. 32 – Aplicam-se aos valores da Bolsa de Atividades Especiais assegurada aos

bolsistas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig –, nos termos
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do art. 1° da Lei n° 15.790, de 2005, os índices de  reajustes e datas de vigência

previstos nos arts. 8° e 9° da Lei n° 19.973, de 20 11.

Art. 33 – Ficam reajustados em 25,60% (vinte e cinco vírgula sessenta por cento), a

partir de 1° de agosto de 2012, os valores da tabel a de vencimento básico da carreira

de Auditor Interno, constante no item III.2. do Anexo III da Lei n° 15.961, de 2005.

Art. 34 – Ficam reajustados em 20,38% (vinte vírgula trinta e oito por cento), a partir

de 1° de agosto de 2013, os valores decorrentes da aplicação do disposto no art. 33.

Art.  35  –  Ficam  reajustados  em  16,93% (dezesseis  vírgula  noventa  e  três  por

cento),  a partir  de 1° de agosto de 2014,  os valore s decorrentes da aplicação do

disposto no art. 34.

Art. 36 – Os reajustes de que tratam os arts. 33, 34 e 35 desta lei serão deduzidos

da Vantagem Temporária Incorporável – VTI –, de que trata o art. 10 da Lei n° 15.961,

de 2005.

Art. 37 – O “caput” do art. 174 da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 174 – A Fundação Educacional Caio Martins – Fucam –, a que se refere o

inciso XIII do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2 011, tem por finalidade apoiar a

permanência de adolescentes  e jovens na escola,  por  meio da organização e da

oferta de proteção social dirigida e focada, competindo-lhe:”.

Art. 38 – Fica acrescentado ao art. 18 da Lei n° 19 .973, de 2011, o seguinte § 5°:

“Art. 18 – (...)

§ 5° – Para o servidor que exerça as atividades de que tratam os incisos I a III do

“caput” na Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João

Pinheiro, o limite máximo estabelecido no inciso II do § 1° é de duzentas e quarenta

horas  anuais,  ressalvada  situação  de  excepcionalidade,  devidamente  justificada  e

previamente aprovada pela autoridade máxima da entidade, que poderá autorizar o

acréscimo de até duzentas e quarenta horas de trabalho anuais,  sem prejuízo do

disposto nos incisos I e III do § 1° e nos §§ 2° e 3°.”.

Art. 39 – Ficam revogados:

I – o art. 119 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro d e 1994;

II – o art. 13 da Lei n° 12.159, de 27 de maio de 1 996;



763
____________________________________________________________________________

III – o Anexo II da Lei n° 13.085, de 1998.

Art. 40 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos para

o disposto nos arts. 4°, 25 a 29 e 36 a partir de 1 ° de agosto de 2012.

ANEXO I

(a que se refere o art. 6º da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 14 da Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003)

ESTRUTURA DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO

* - A Estrutura da Carreira de Agente de Segurança Penitenciário foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 10 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42,

44 e 46 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

(...)

1.2.5. – Médico

Carga horária de trabalho: 12 ou 24 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Médico, carga horária 12 ou 24 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

(…)

I.3.4 – Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária de trabalho: 20, 24 ou 30 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, carga

horária  20,  24 ou  30 horas semanais,  foi  publicada no “Diário  do Legislativo”,  de

12.7.2012.

ANEXO III

(a que se refere o art. 12 da Lei nº , de de de 2012)

"ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 27, 29, 31, 32, 35 e 39 da Lei nº

15.463, de 13 de janeiro de 2005)
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ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO

SUPERIOR

I.1 – Uemg, Unimontes e FHA

I.1.1 – Professor de Educação Superior

Carga horária de trabalho: 20 horas semanais ou 40 horas semanais em regime de

tempo integral com ou sem dedicação exclusiva

* - A Estrutura da Carreira de Professor de Educação Superior, carga horária 20 ou

40 horas semanais em regime de tempo integral com ou sem dedicação exclusiva, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 15 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei nº 15.786, de 27 de dezembro de 2005)

(…)

I.2.5 – Médico

Carga horária: 12 horas

*  -  A  Estrutura  da  Carreira  de  Médico,  carga  horária  12  horas  semanais,  foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

Carga horária: 24 horas

*  -  A  Estrutura  da  Carreira  de  Médico,  carga  horária  24  horas  semanais,  foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

(…)

I.3.4. Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 20 horas

* - A Estrutura da Carreira de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, carga

horária 20 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

Carga horária: 24 horas

* - A Estrutura da Carreira de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, carga

horária 24 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

Carga horária: 30 horas

* - A Estrutura da Carreira de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, carga
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horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

ANEXO V

(a que se refere o art. 26 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO V

(a que se refere o § 1º do art. 16 da Lei nº 13.085, de 31 de dezembro de 1998)

Pontuação da GDPI por nível e grau

* - O quadro contendo a pontuação da GDPI por nível e grau foi publicado no “Diário

do Legislativo”, de 12.7.2012.

ANEXO VI

(a que se refere o art. 29 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO II

(a que se referem os arts. 11 e 16 da Lei nº 18.974, de 29 de junho de 2010)

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA DESENVOLVIMENTO NA

CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO

GOVERNAMENTAL

* - O quadro contendo os Critérios de Atribuição de Pontos para Desenvolvimento

na  Carreira  de  Especialista  em  Políticas  Públicas  e  Gestão  Governamental  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.298/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto  em epígrafe,  de  autoria  do  Presidente  do Tribunal  de  Justiça,  “fixa  o

percentual para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder

Judiciário do Estado, relativa ao ano de 2012”.

Aprovado em 1º turno na forma original,  retorna,  agora,  a esta Comissão,  para

receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise tem por objetivo promover a revisão, nos termos do art. 37,
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inciso  X,  da  Constituição  da  República,  do  valor  do  padrão  PJ-01  da  Tabela  de

Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos  dos  servidores  do  Poder  Judiciário  do

Estado. Conforme o item “b” do Anexo X da Lei nº 13.467, de 12/1/2000, tal valor

deverá  ser  reajustado  em  5,1%,  passando  a  ser  de  R$910,53,  a  partir  do  dia

1º/5/2012.

Por meio do ofício que encaminha o projeto, o Presidente do Tribunal informou que

a proposição visa  cumprir  preceito constitucional,  mais  especificamente  o  art.  37,

inciso X, e a Lei Estadual nº 18.909, de 31/5/2010, que dispõe sobre a revisão anual

dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do  Poder  Judiciário  do  Estado.  O

Presidente destacou que o índice adotado (5,1%) representa o Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA – apurado no período de maio de 2011 a abril

de 2012, conforme divulgação constante do sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística – IBGE.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  do  projeto,  destaca-se  que  a  Lei

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

define despesa total com pessoal em seu art. 18 e, nos arts. 19, 20 e 22, estabelece

limitações para tais gastos.

O  art.  19,  II,  define  que  a  despesa  total  com  pessoal  nos  Estado  não  poderá

ultrapassar 60% da Receita Corrente Líquida – RCL.

O art. 20, II,  “b”,  da LRF dispõe que o total de despesa com pessoal do Poder

Judiciário não poderá exceder a 6% da RCL.

O art.  22 estabelece que,  se a despesa total  com pessoal  exceder  a  95% dos

limites  definidos  nos  arts.  19  e  20,  serão  vedadas  concessões  de  vantagem,

aumento,  reajuste  ou  adequação  de  remuneração  a  qualquer  título,  salvo  os

derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a

revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição.

Nesse  sentido,  a  proposição  em  tela  visa  cumprir  preceito  constitucional,  mais

especificamente  o  art.  37,  inciso  X,  que  estabelece  que  a  remuneração  dos

servidores  públicos  somente  poderá  ser  fixada  ou  alterada  por  lei  específica,

observada  a  iniciativa  privativa  em  cada  caso,  assegurada  revisão  geral  anual,
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sempre na mesma data e sem distinção de índices, bem como a Lei Estadual nº

18.909, de 31/5/2010, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos

dos servidores do Poder Judiciário do Estado.

Em Minas Gerais,  integram o Poder Judiciário  o Tribunal de Justiça – TJ – e o

Tribunal de Justiça Militar –TJM.

Por  meio do Ofício nº 333, de 27/6/2012, o TJ informa que o referido órgão se

encontra dentro do limite prudencial estabelecido pela LRF para gastos com pessoal,

sendo que o impacto gerado pela concessão do reajuste proposto representa, em

2012,  o  montante  de  R$  64.913.470,00.  Tal  valor  será  suportado  por  recursos

orçamentários adicionais, cuja suplementação já foi solicitada ao Poder Executivo.

De  acordo  com  dados  extraídos  do  Armazém  do  Sistema  Integrado  de

Administração Financeira – Siafi –, as despesas com pessoal do Tribunal de Justiça

do Estado de Minas Gerais, considerando abril como mês de referência, estão dentro

dos limites legais. Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta, para o

exercício  de  2012,  o  valor  ainda  permanece  inferior  ao  limite  prudencial,

considerando-se  a  projeção  da  RCL  para  o  exercício  de  2012  efetuada  pela

Secretaria de Estado de Fazenda.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.298/2012, no 2°

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Romel Anízio - Ivair Nogueira -

Ulysses Gomes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 8/2011

Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 8/2011, apre sentada por um terço dos

membros  da  Assembleia  Legislativa,  tendo  como  primeiro  signatário  o  Deputado

Ulysses Gomes, altera o § 1° do art. 59 da Constitu ição do Estado para vedar a posse

de suplentes de Deputados durante o recesso parlamentar, excetuando-se a hipótese

de convocação extraordinária.



768
____________________________________________________________________________

Aprovada nos turnos regimentais, na forma original, vem agora a proposta a esta

Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma

adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimen to Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 8/2011

Altera o § 1° do art. 59 da Constituição do Estado para vedar a posse de suplentes

de Deputados durante o recesso parlamentar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – O § 1° do art. 59 da Constituição do Esta do passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 59 – (…)

§ 1° – O suplente será convocado nos casos de vaga,  de investidura em cargo

mencionado neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias, vedada a sua

posse  em  períodos  de  recesso,  excetuando-se  a  hipótese  de  convocação

extraordinária da Assembleia Legislativa, caso em que a posse poderá ocorrer a partir

do primeiro dia da sessão extraordinária.”.

Art. 2° – Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - João Vítor Xavier.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 327/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 327/2011, de autoria  do Deputad o Sargento Rodrigues, que

acrescenta artigo à Lei n° 16.299, de 3 de agosto d e 2006, que estabelece normas

para a comercialização de vestuário  próprio da Polícia  Militar,  da Polícia Civil,  do

Corpo de Bombeiros Militar e dos demais órgãos de Segurança Pública do Estado, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 327/2011

Altera a Lei n° 16.299, de 3 de agosto de 2006, que  estabelece normas para a

comercialização de vestuário próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de

Bombeiros Militar e dos demais órgãos de segurança pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 1° da Lei n° 16.299, de 3 de agost o de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1° –  O  vestuário  próprio  da  Polícia  Militar,  da  Polícia  Civil,  do  Corpo  de

Bombeiros Militar  e dos demais  órgãos de segurança pública  do Estado somente

poderá ser vendido ao órgão ou à corporação ou a servidor ou militar dele integrante.

§ 1° – Para os efeitos desta lei, consideram-se ves tuário o uniforme, a farda, o

distintivo, a insígnia, o emblema, o quepe, o gorro e o braçal.

§ 2° – O vestuário a que se refere este artigo terá  confecção diferenciada para

homens e mulheres.

§ 3° – A venda direta das peças de vestuário a que se refere este artigo a servidor

ou  militar  depende  de  autorização  expressa  do  órgão  ou  da  corporação  a  que

pertença.

§ 4° – As peças de vestuário de que trata esta lei  não poderão ser doadas ou

reutilizadas, devendo, após o término de sua vida útil, ser entregues pelo servidor ou

militar ao órgão ou à corporação a que pertença, que providenciará sua inutilização.”.

Art. 2° – O “caput” do art. 2° da Lei n° 16.299, de  2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2° – A confecção, a distribuição e a comercia lização das peças de vestuário de

que trata esta lei dependem de autorização do Poder Executivo.”.

Art. 3° – O “caput” do art. 4° da Lei n° 16.229, de  2006, passa a vigorar com a

redação a seguir, ficando ainda acrescido do seguinte inciso V:

“Art.  4° – O descumprimento do disposto nesta lei  s ujeita  as pessoas físicas ou

jurídicas a que se refere o “caput” do art. 3° às s eguintes sanções administrativas:

(...)

V – proibição de contratar e firmar convênios com o Estado.”.
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Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Antônio Carlos Arantes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 349/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 349/2011, de autoria do Deputad o Fred Costa, que garante a

destinação de espaço físico em unidades da rede estadual de ensino e de cultura às

entidades  da  sociedade  civil  organizada,  movimentos  populares,  associações  e

conselhos,  para  o  desenvolvimento  de  atividades  de  ensino,  formação,

aperfeiçoamento,  preparação,  lazer  e  recreação,  e  dá  outras  providências,  foi

aprovado no 2° turno com a Emenda n° 1 ao vencido n o 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 349/2011

Altera a Lei n° 11.942, de 16 de outubro de 1995, q ue assegura às entidades que

menciona o direito à utilização do espaço físico das unidades de ensino estaduais e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O “caput” e o § 2° do art. 1° da Lei n° 1 1.942, de 16 de outubro de 1995,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – As entidades sem fins lucrativos legalme nte constituídas poderão utilizar o

espaço físico das unidades de ensino estaduais e os equipamentos nele contidos,

nos termos desta lei.

(...)

§  2° – É vedada a utilização de que trata este arti go para realização de cultos

religiosos e para atividades que:

I – interfiram nas atividades regulares da escola;

II – tenham objeto ilícito;
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III – tenham caráter político-partidário.”.

Art.  2° – O art.  2° da Lei  n° 11.942,  de  1995,  pass a a vigorar  com a seguinte

redação:

"Art. 2° – As entidades a que se refere o art. 1° d esta lei deverão solicitar à direção

da  unidade  de  ensino  a  cessão  de  espaço  físico  para  a  realização  de  qualquer

evento, especialmente:

I – reuniões;

II – mostras;

III – seminários;

IV – cursos;

V – debates;

VI – comemorações;

VII – competições esportivas.

Parágrafo único – A recusa de autorização por  parte da direção da unidade de

ensino para a realização de evento, em situações diversas das previstas no § 2° do

art. 1° desta lei, deverá ser encaminhada por escri to e de forma fundamentada ao

colegiado escolar, garantindo-se à entidade interessada o direito de recurso.".

Art.  3° – O art.  3° da Lei  n° 11.942,  de  1995,  pass a a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 3° – As despesas com limpeza e segurança deco rrentes das atividades de que

trata esta lei ficam a cargo da entidade cessionária, vedada à unidade de ensino a

cobrança de taxa pela utilização do espaço cedido.”.

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

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Luzia Ferreira, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 353/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 353/2011,  de  autoria  do  Deputad o  Fred  Costa,  que  torna

obrigatória  a  identificação  de  crianças  e  adolescentes  nos  estabelecimentos

hoteleiros, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 353/2011

Torna  obrigatória  a  identificação  de  crianças  e  adolescentes  nos  meios  de

hospedagem localizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam os meios de hospedagem localizados no Estado obrigados a manter

ficha de identificação das crianças e dos adolescentes que neles se hospedarem.

Parágrafo único – Não supre a obrigatoriedade de identificação da criança ou do

adolescente o fato de estarem acompanhados dos pais ou de representante legal.

Art. 2° – Para os efeitos desta lei, considera-se:

I – criança a pessoa com até doze anos de idade incompletos;

II – adolescente a pessoa com idade entre doze anos e dezoito anos incompletos;

III  –  meio  de  hospedagem  o  empreendimento  ou  estabelecimento,

independentemente de sua forma de constituição, destinado a prestar serviços de

alojamento  temporário,  ofertados  em  unidades  de  frequência  individual  e  de  uso

exclusivo  do  hóspede,  bem  como  outros  serviços  necessários  aos  usuários,

denominados serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento contratual,

tácito ou expresso, e cobrança de diária.

Art. 3° – A ficha de identificação a que se refere o art. 1°, a ser preenchida com

base  em  documento  oficial  da  criança  ou  do  adolescente  e  do  acompanhante,

conterá:

I  – o nome completo,  a naturalidade e a data de nascimento da criança ou do

adolescente;

II  –  o  nome  completo  e  os  dados  pessoais  dos  pais  ou  do  responsável  que

acompanha a criança ou o adolescente;

III – a data de entrada e de saída do estabelecimento.

§  1° –  Se  a  criança  ou  o  adolescente  possuírem  cart eira  de  identidade,  será

anexada uma fotocópia à sua ficha de identificação.
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§ 2° – Na impossibilidade de se anexar a fotocópia referida no § 1°, o responsável

pelo  preenchimento  da  ficha nela  anotará os  dados constantes no documento de

identidade.

§  3° –  Se a criança não tiver  documento  que a  ident ifique,  tal  fato  deverá  ser

comunicado  ao  conselho  tutelar  e  à  delegacia  de  polícia  local,  sendo  também

obrigatória, nesse caso, a anexação de fotocópia da carteira de identidade dos pais

ou do acompanhante à ficha de identificação da criança ou do adolescente.

Art. 4° – A direção do meio de hospedagem a que se refere o art. 1° informará os

conselhos  tutelares  e  as  autoridades  policiais  sobre  qualquer  irregularidade  ou

suspeita relacionada com a prestação das informações exigidas nesta lei.

Art. 5° – A ficha de identificação ou os dados da f icha informatizada serão mantidos

pelo meio de hospedagem por prazo não inferior a dois anos.

Parágrafo  único  –  A ficha  de  identificação  e  os  dados  nela  constantes  serão

fornecidos pelo meio de hospedagem somente mediante requisição da autoridade

policial, dos representantes do Ministério Público e ou do Poder Judiciário.

Art. 6° – Os meios de hospedagem a que se refere o art. 1° manterão, em local

visível,  cartaz  comunicando  a  obrigatoriedade  do  preenchimento  da  ficha  de

identificação da criança e do adolescente e o número desta lei.

Art. 7° – O descumprimento do disposto nesta lei su jeita os infratores a:

I – notificação por escrito;

II – multa de 250 a 2.500 Ufemgs (duzentas e cinquenta a duas mil e quinhentas

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), caso persista a infração.

§ 1° – O valor da multa será estabelecido em regula mento, considerado o porte do

meio de hospedagem, a gravidade da infração e a ocorrência de reincidência.

§  2° –  O  valor  arrecadado  com  a  aplicação  das  multa s  será  integralmente

repassado ao Fundo para a Infância e a Adolescência – FIA –, criado pela Lei n°

11.397, de 6 de janeiro de 1994.

Art.  8° – Os meios de hospedagem a que se refere o art.  1° terão o prazo de

sessenta  dias  contados  da  data  de  publicação desta  lei  para  adequar-se  a  suas

disposições.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - João Vítor Xavier.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 625/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 625/2011, de autoria do Deputad o Dalmo Ribeiro Silva, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 625/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itajubá imóvel

com  área  de  1.506,96m²  (mil  quinhentos  e  seis  vírgula  noventa  e  seis  metros

quadrados), conforme descrição constante no Anexo desta lei, a ser desmembrado de

imóvel  com  área  de  18.293m²  (dezoito  mil  duzentos  e  noventa  e  três  metros

quadrados), situado naquele Município, registrado sob o n° 8.199, a fls. 99 do Livro 3-

J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à realização de

atividades de interesse da comunidade.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - João Vítor Xavier.
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ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2012)

A parte do imóvel a ser doada tem a seguinte descrição: pela frente mede 32,76m

(trinta  e  dois  vírgula  setenta  e  seis  metros),  confrontando  com  a  Avenida  Paulo

Chiaradia; do lado direito mede 46,00m (quarenta e seis metros), confrontando com a

área  remanescente  de  propriedade  do  Estado;  do  lado  esquerdo  mede  46,00m

(quarenta e seis metros),  confrontando com a Rua Tenente José Cabral Rennó; e

pelos fundos mede 32,76m (trinta e dois vírgula setenta e seis metros), confrontando

com a área remanescente de propriedade do Estado, perfazendo uma área total de

1.506,96m² (mil quinhentos e seis vírgula noventa e seis metros quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.545/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.545/2011, de autoria do Deput ado Bruno Siqueira, que proíbe

a comercialização, a distribuição e a utilização de serpentinas metalizadas e produtos

similares no Estado, foi aprovado no 2° turno, na f orma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.545/2011

Proíbe a produção, a distribuição, a comercialização e a utilização, no Estado, de

serpentinas metalizadas destinadas a festejos e produtos similares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Ficam  proibidas  a  produção,  a  distribuiçã o,  a  comercialização  e  a

utilização, no Estado, de serpentinas metalizadas destinadas a festejos e de produtos

similares que possam representar perigo de acidentes envolvendo energia elétrica.

Art. 2° – O descumprimento do disposto nesta lei su jeitará o infrator às sanções

previstas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembr o de 1990.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - João Vítor Xavier.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.782/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.782/2011, de autoria do Deputado Gilberto Abramo, que altera

dispositivos  da  Lei  nº  15.424,  de  30  de  dezembro  de 2004,  que  dispõe  sobre  a

fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos

praticados  pelos  serviços  notariais  e  de  registro,  recolhimento  da  Taxa  de

Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida

em  lei  federal  e  dá  outras  providências,  foi  aprovado  no  2º  turno,  na  forma  do

Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 a 5. Foi rejeitada, por meio de destaques, a

nova redação proposta, no art. 1º do Substitutivo nº 1, para o § 1º do art. 2º e o

parágrafo único do art. 17 da Lei nº 15.424, de 2004.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.782/2011

Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a

contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados

pelos  serviços  notariais  e  de  registro,  o  recolhimento  da  Taxa  de  Fiscalização

Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso I do art. 7º da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação, e fica revogado o inciso III do mesmo artigo:

“Art. 7º - (...)

I  -  traslado,  anotações  determinadas por  lei,  diligências  e  gestões  essenciais  à

realização do ato notarial ou de registro;”.

Art. 2º - Ficam acrescentados ao art. 8º da Lei nº 15.424, de 2004, os seguintes §§

2º, 3º e 4º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:
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“Art. 8º - (...)

§  2º  -  O notário  e o registrador  deverão manter  na serventia,  para  exibição ao

servidor  fiscal  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  e  à  Corregedoria-Geral  de

Justiça, quando solicitado, cópia do recibo de que trata o “caput” deste artigo.

§ 3º - Para efeitos do disposto no “caput” deste artigo, será exigida a utilização de

equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - ou de nota fiscal, na forma em que

dispuser o regulamento.

§ 4º - A emissão do cupom fiscal a que se refere o § 3º se dará no momento de

conclusão do ato praticado pelo notário ou registrador.”.

Art.  3º - Ficam acrescentados ao § 3º do art. 10 da Lei nº 15.424, de 2004, os

seguintes  incisos  XIII  a  XV,  e  ficam  acrescentados  ao  artigo  os  §§  6º  e  7º  que

seguem:

“Art. 10 - (...)

§ 3º - (...)

XIII  -  o  valor  total  dos  bens  móveis  e  semoventes  e  o  valor  de  cada  unidade

imobiliária transmitidos, excluída a meação, na lavratura de escritura de inventário e

partilha, independentemente do número de quinhões e herdeiros;

XIV - o valor correspondente ao que exceder a meação, na lavratura de escritura de

separação ou divórcio consensuais,  independentemente da  quantidade de bens e

direitos partilhados;

XV - o valor dos bens e direitos a serem transmitidos, quando se tratar de registro

do formal de partilha.

(...)

§ 6º - Os registros integrais de documentos de arquivos mortos, que já exauriram

todos os seus efeitos intrínsecos, de documentos relativos a operações de comércio

eletrônico de bens e serviços ao consumidor final, sem instrumento contratual, nem

garantia, de inteiro teor de livros empresariais ou fiscais, bem como de fotogramas

digitais  e  similares,  poderão  ser  feitos  nas  serventias  de  registro  de  títulos  e

documentos,  com  cobrança  de  emolumentos,  independentemente  de  conteúdo

financeiro, conforme os valores constantes no item “5.c” da Tabela 5 do Anexo desta

lei, vedada a cobrança de quaisquer outros emolumentos.
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§ 7º - No caso de unidade autônoma decorrente da instituição de condomínio, a que

se refere o art. 1.332 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código

Civil, cuja matrícula tenha sido aberta antes do habite-se, as averbações indicativas

dessa circunstância consideram-se sem conteúdo financeiro.”.

Art. 4º - Fica acrescentado à Lei nº 15.424, de 2004, o seguinte art. 10-A:

“Art. 10-A - Após o registro do parcelamento do solo ou da incorporação imobiliária

e até a emissão da carta de habite-se, as averbações e registros relativos à pessoa

do  incorporador  ou  referentes  a  direitos  reais  de  garantias,  cessões  ou  demais

negócios jurídicos que envolvam o empreendimento serão realizados na matrícula de

origem  do  imóvel  e  em  cada  uma  das  matrículas  das  unidades  autônomas

eventualmente abertas.

§ 1º  -  Para efeito  de cobrança de custas,  emolumentos e Taxa de Fiscalização

Judiciária, as averbações e os registros relativos ao mesmo ato jurídico ou negócio

jurídico e realizados com base no disposto no “caput” serão considerados como ato

de registro único, não importando a quantidade de unidades autônomas envolvidas

ou de atos intermediários existentes.

§  2º  -  Nos  registros  decorrentes  de  processo  de  parcelamento  do  solo  ou  de

incorporação imobiliária,  o  registrador  deverá observar o prazo máximo de quinze

dias para o fornecimento do número do registro ao interessado ou a indicação das

pendências a serem satisfeitas para sua efetivação.

§  3º  -  O  registro  de  instituição  de  condomínio  ou  da  especificação  do

empreendimento  constituirá  ato  único,  com  conteúdo  financeiro,  para  fins  de

cobrança de custas, emolumentos e Taxa de Fiscalização Judiciária.”.

Art. 5º - Ficam acrescentados ao art. 15 da Lei nº 15.424, de 2004, os seguintes §§

1º e 2º:

“Art. 15 - (...)

§ 1º - O disposto no “caput” não se aplica aos atos relacionados com operações de

financiamento  imobiliário  contratadas  a  taxas  de  mercado,  assim  consideradas

aquelas  não inferiores  a 70% (setenta  por  cento)  do valor  da  taxa  referencial  do

Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic - vigente na data de celebração do

contrato,  ainda  que  utilizem  recursos  captados  em  depósitos  de  poupança  pelas
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entidades integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE.

§ 2º - A redução prevista no inciso II do “caput” somente é aplicável na hipótese de

redução dos emolumentos em conformidade com o inciso I.”.

Art. 6º - O art. 15-A da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 15-A - Não serão devidos os emolumentos, as custas e a Taxa de Fiscalização

Judiciária  referentes  a  escritura  pública,  a  registro  de  alienação  de  imóvel  e  das

correspondentes garantias reais e aos demais atos registrais e notariais relativos ao

primeiro  imóvel  residencial  adquirido  ou  financiado pelo  beneficiário  do  Promorar-

Militar,  com recursos do Fundo de Apoio Habitacional  aos Militares  do Estado de

Minas Gerais - Fahmemg -, instituído pela Lei nº 17.949, de 22 de dezembro de 2008,

com renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Parágrafo único - Os emolumentos, as custas e a Taxa de Fiscalização Judiciária a

que se refere o “caput” serão reduzidos em:

I - 90% (noventa por cento), quando o imóvel residencial for destinado a beneficiário

com renda familiar mensal superior a três e inferior ou igual a seis salários mínimos;

II - 80% (oitenta por cento), quando o imóvel residencial for destinado a beneficiário

com renda familiar mensal superior a seis e inferior ou igual a dez salários mínimos.”.

Art. 7º - Fica acrescentado à Lei nº 15.424, de 2004, o seguinte art. 15-B:

“Art.  15-B  -  Os  emolumentos,  as  custas  e  a  Taxa  de  Fiscalização  Judiciária

referentes  a  escritura  pública,  a  registro  de  alienação  de  imóvel  e  das

correspondentes garantias reais e aos demais atos registrais e notariais relativos ao

primeiro  imóvel  residencial  adquirido  ou  financiado  pelo  beneficiário  do  Programa

Minha Casa, Minha Vida, a que se refere a Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de

2009, com renda familiar mensal de até três salários mínimos serão reduzidos em:

I  -  75% (setenta  e  cinco  por  cento)  para os  imóveis  residenciais  adquiridos do

Fundo de Arrendamento Residencial - FAR - e do Fundo de Desenvolvimento Social -

FDS;

lI  -  50%  (cinquenta  por  cento)  para  os  imóveis  residenciais  dos  demais

empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida.”.

Art. 8º - Ficam acrescentados ao “caput” do art. 20 da Lei nº 15.424, de 2004, os
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seguintes incisos VIII e IX:

“Art. 20 - (...)

VIII - de certidões requisitadas pelo Juízo Eleitoral;

IX - de certidões expedidas pelo Registro Civil das Pessoas Naturais solicitadas por

órgãos públicos federais ou municipais, bem como por órgãos de outros Estados.”.

Art. 9º - Fica acrescentado ao art. 21 da Lei nº 15.424, de 2004, o seguinte inciso III:

“Art. 21 - (...)

III - pela averbação do reconhecimento voluntário de paternidade.”.

Art. 10 - O inciso II do art. 27 da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo o inciso III e o parágrafo único que

seguem:

“Art. 27 - (…)

II - a recusa de exibição de documentos e de livros ou de prestação de informações

solicitadas pelo Fisco, relacionados com a Taxa de Fiscalização Judiciária, sujeitando

o infrator a multa de até R$500,00 (quinhentos reais) por documento;

III - o descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 26, no que se refere

ao  relatório  circunstanciado,  sujeitando  o  notário  e  o  registrador  às  seguintes

penalidades:

a) pela falta de entrega: R$2.000,00 (dois mil reais) por vez;

b) pela entrega fora do prazo: R$1.000,00 (mil reais) por vez;

c) pela entrega com dados incompletos ou incorretos: R$2.000,00 (dois mil reais)

por vez.

Parágrafo único - Caracterizam-se como utilização irregular do selo de fiscalização,

sujeitando o infrator à penalidade prevista no inciso I do “caput” deste artigo:

I  -  a  falta  de  registro  do  selo  de  fiscalização  em  livro  próprio  ou  em  sistema

informatizado na serventia;

II - a diferença verificada entre o estoque físico de selos de fiscalização existente na

serventia e a quantidade de selos resultante do confronto entre os selos recebidos,

utilizados e cancelados no período.”.

Art.  11 -  Fica acrescentado ao “caput”  do art.  30 da Lei  nº  15.424,  de  2004,  o

seguinte inciso V:
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“Art. 30 - (...)

V - não enviar as informações conforme previsto no art. 49-B desta lei.”.

Art. 12 - O “caput” e os §§ 1º e 4º do art. 33 da Lei nº 15.424, de 2004, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  33  -  A gestão  e  os  devidos  repasses  dos  recursos  serão  realizados  por

comissão  gestora  integrada  por  cinco  membros  efetivos  e  respectivos  suplentes,

assim distribuídos:

I  -  um representante  indicado pela  Associação dos Serventuários  de Justiça do

Estado de Minas Gerais - Serjus;

II  -  um representante indicado pela Associação dos Notários e Registradores do

Estado de Minas Gerais - Anoreg-MG;

III - três representantes indicados pelo Sindicato dos Oficiais do Registro Civil das

Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais - Recivil.

§ 1º - Entre os representantes dos registradores civis das pessoas naturais e os dos

notários e registradores, no mínimo um representante será oriundo de serventia com

sede no interior do Estado.

(...)

§  4º  -  Não  havendo  a  indicação,  pelas  entidades,  de  todos  os  integrantes  da

comissão, esta poderá ser instalada com um mínimo de três componentes.”.

Art. 13 - O “caput” do art. 34 da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 34 - A destinação dos recursos previstos neste capítulo atenderá à seguinte

ordem  de  prioridade,  após  a  dedução  de  8%  (oito  por  cento)  para  custeio  e

administração:”.

Art.  14 -  O art.  36 da Lei  nº  15.424, de 2004,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  36  -  Considera-se  deficitária  a  serventia  cuja  receita  bruta,  somados  os

emolumentos recebidos, excluídos os originários de atos de outros serviços notariais

ou registrais anexos, se for o caso, e os valores recebidos a título de compensação

por atos gratuitos, não ultrapassar R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) mensais.”.

Art. 15 - Os incisos I a IX do “caput” do art. 37 da Lei nº 15.424, de 2004, passam a
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vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o parágrafo único que

segue:

“Art. 37 - (...)

I - compensação gradativa dos atos gratuitos praticados em decorrência do disposto

na Lei Federal nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, que ainda não tenham sido

compensados, observando-se o percentual de 4% (quatro por cento) incidente sobre

o  saldo  superavitário  apurado  em  razão  do  fechamento  do  mês  imediatamente

anterior e acumulado mensalmente até atingir o valor de um mês de compensação,

considerando  a  quantidade  de  atos  praticados  e  o  seu  valor  pago  no  mês  da

compensação para os atos atuais e equivalentes;

II - ampliação dos valores pagos a título de gratuidade do registro civil das pessoas

naturais até o limite de 50 (cinquenta) Ufemgs para os atos de nascimento e óbito e

do valor da tabela para os casamentos, observando-se o percentual de 38% (trinta e

oito por cento) incidente sobre o saldo superavitário apurado em razão do fechamento

do mês imediatamente anterior;

III  -  compensação dos atos gratuitos praticados por todas as especialidades em

decorrência  de  lei,  observando-se o percentual  de 5% (cinco por  cento)  incidente

sobre o saldo superavitário apurado em razão do fechamento do mês imediatamente

anterior;

IV - ampliação do valor da receita bruta mínima mensal paga nos termos do inciso II

do art.  34, observando-se o percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o

saldo superavitário apurado em razão do fechamento do mês imediatamente anterior;

V - ampliação dos valores pagos a título de compensação da gratuidade de todas

as especialidades, tendo como limite o valor mínimo dos emolumentos fixados nas

tabelas constantes no Anexo desta lei, observando-se o percentual de 18% (dezoito

por cento) incidente sobre o saldo superavitário apurado em razão do fechamento do

mês imediatamente anterior;

VI  -  pagamento  pelo  envio  dos  mapas  e  relatórios  obrigatórios  feito  pelos

registradores  civis  de  pessoas  naturais  aos  diversos  órgãos  e  autarquias  da

administração até o limite, por cada mapa ou relatório, de 5 (cinco) Ufemgs, para o

envio das informações em meio impresso, ou de 10 (dez) Ufemgs, para o envio das
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informações  mediante  transmissão  de  dados  eletrônicos,  quando  atenderem  aos

requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil - e aos Padrões

de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, observando-se o percentual de 2% (dois

por cento) incidente sobre o saldo superavitário apurado em razão do fechamento do

mês imediatamente anterior;

VII  -  pagamento das comunicações feitas pelos  registradores civis  das pessoas

naturais em razão do disposto no parágrafo único do art. 106 da Lei Federal nº 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, até o limite, por cada comunicação, de 3 (três) Ufemgs,

para as comunicações feitas em meio impresso, ou de 5 (cinco) Ufemgs, para as

comunicações feitas mediante transmissão de dados eletrônicos, quando atenderem

aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil  -  e aos

Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, observando-se o percentual de

2%  (dois  por  cento)  incidente  sobre  o  saldo  superavitário  apurado  em  razão  do

fechamento do mês imediatamente anterior;

VIII  -  aprimoramento  dos  serviços  notariais  e  de  registro,  observando-se  o

percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o saldo superavitário apurado em

razão do fechamento do mês imediatamente anterior;

IX - custeio de ações sociais realizadas pelo Recivil,  em parceria com entidades

congêneres  ou  com  o  Poder  Executivo  federal,  estadual  ou  municipal,  para  a

erradicação do sub-registro no Estado, ou para a promoção da cidadania, mediante a

obtenção da documentação civil básica, observando-se o percentual de 1% (um por

cento) incidente sobre o saldo superavitário apurado em razão do fechamento do mês

imediatamente anterior.

Parágrafo único - Os eventuais saldos acumulados mensalmente em cada uma das

ações  superavitárias  previstas  nos  incisos  I  a  IX  poderão  ser  objeto  de

remanejamento,  sendo destinados  na ordem sequencial  prevista  no  “caput”  deste

artigo.”.

Art. 16 - Fica acrescentado à Lei nº 15.424, de 2004, o seguinte art. 49-B:

“49-B - A Anoreg-MG fica autorizada a criar banco de dados para consulta de atos

praticados  nas  serventias  do  Estado,  alimentado  com  informações  enviadas

obrigatoriamente  pelos  notários  e  registradores  por  meio  eletrônico  e  sem  ônus,
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custas ou emolumentos.”.

Art. 17 - O Anexo da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo

desta lei.

Parágrafo único - A atualização prevista no art. 50 da Lei nº 15.424, de 2004, será

aplicada aos valores constantes no Anexo daquela lei, com a redação dada por esta

lei,  a  partir  da primeira variação da Unidade Fiscal  do Estado de Minas Gerais  -

Ufemg - que ocorrer após a publicação desta lei.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o disposto

nas alíneas “b” e "c" do inciso III do art. 150 da Constituição da República.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Luzia Ferreira.

ANEXO

(a que se refere o art. 17 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO

(a que se refere § 1º do art. 2º da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004)

*  -  As  Tabelas  1  a  8,  a  que se  refere  o  §  1º  do  art.  2º  da  Lei  nº  15.424,  de

30.12.2004, foram publicadas no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.917/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.917/2011, de autoria do Deput ado Almir Paraca, que declara

de utilidade pública  a  Associação do  Congado de Nossa Senhora  do  Rosário  de

Abaeté, com sede no Município de Abaeté, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.917/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Congado  de  Nossa  Senhora  do

Rosário de Abaeté, com sede no Município de Abaeté.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação do Congado de Nossa

Senhora do Rosário de Abaeté, com sede no Município de Abaeté.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.469/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.469/2011, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que institui o

Dia Estadual da Paz e da Conciliação, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.469/2011

Institui o Dia Estadual da Paz e da Conciliação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituído o Dia Estadual da Paz e d a Conciliação, a ser comemorado,

anualmente, no dia 22 de julho.

Art. 2° – Na data a que se refere o art. 1° serão r ealizados, em todo o Estado, atos

públicos, caminhadas, palestras, debates e seminários, entre outros eventos alusivos

ao tema.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - João Vítor Xavier.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.527/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.527/2011, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública a Associação Religiosa e Cultural de Culto Afro-Brasileiro Manzo

Ngunzo Kaiango, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno
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único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.527/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Resistência Cultural da Comunidade

Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Resistência Cultural da

Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.536 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.536/2011, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Brasileira  de  Ouvidores-Ombudsman  –

Seção Minas Gerais – ABO-MG –,  com sede no Município de Belo Horizonte,  foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.536/2011

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Ouvidores-Ombudsman –

Seção Minas Gerais - ABO-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Brasileira de Ouvidores-

Ombudsman – Seção Minas Gerais – ABO-MG –, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.722/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.722/2011, de autoria do Deput ado Anselmo José Domingos,

que declara de utilidade pública a Fraternidade Espírita  Nosso Pequeno Lar,  com

sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.722/2011

Declara de utilidade pública a entidade Fraternidade Espírita Nosso Pequeno Lar,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Fraternidade Espírita Nosso

Pequeno Lar, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.745/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.745/2011, de autoria do Governador do Estado, que cria as

carreiras de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde, no âmbito da Secretaria

de Estado de Saúde,  e de Médico Perito,  no  âmbito  da Secretaria  de Estado de

Planejamento e Gestão, altera as Leis nº 15.462 e nº 15.470, ambas de 13 de janeiro
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de 2005, nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, e a Lei Delegada nº 174, de 26 de

janeiro  de  2007,  que  dispõe  sobre  as  autoridades  sanitárias  de  regulação  da

assistência  à  saúde  e  de  auditoria  assistencial  do  SUS  e  institui  prêmio  por

desempenho de metas, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.745/2011

Cria as carreiras de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde, no âmbito da

Secretaria  de  Estado de Saúde,  e  de  Médico  Perito,  no  âmbito da Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão, altera as Leis nº 15.462 e nº 15.470, ambas de 13

de janeiro de 2005, a Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, e a Lei Delegada nº

174, de 26 de janeiro de 2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, o

seguinte inciso XX:

“Art. 1º - (...)

XX - Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde.”.

Art.  2º  -  Fica acrescentado ao inciso I  do  art.  3º  da Lei  nº  15.462,  de 2005,  a

seguinte alínea “f”:

“Art. 3º - (...)

I - (...)

f) Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde.”.

Art.  3º  -  Fica acrescentado ao inciso I  do  art.  9º  da Lei  nº  15.462,  de 2005,  a

seguinte alínea “e”:

“Art. 9º - (...)

I - (...)

e)  vinte horas  para os  ocupantes de  cargos da carreira de  Médico da Área de

Gestão e Atenção à Saúde.”.
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Art. 4º - O “caput” do inciso V do art. 11 da Lei nº 15.462, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 11 - (...)

V - para as carreiras de Médico, Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia e

Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde:”.

Art. 5º - O § 3º do art. 18 da Lei nº 15.462, de 2005, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 18 - (...)

§ 3º - Para fins de ingresso e promoção nas carreiras de Médico, Médico da Área

de Hematologia e Hemoterapia e Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde, de

que trata esta lei, os títulos de especialidade médica reconhecidos por convênio entre

o Conselho Federal de Medicina - CFM -, a Associação Médica Brasileira - AMB - e a

Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM - equivalem à residência médica,

bem como à pós-graduação “lato sensu”.”.

Art.  6º  -  Ficam transformados setecentos e oitenta e oito  cargos da carreira de

Analista de Atenção à Saúde e duzentos e seis cargos da carreira de Especialista em

Políticas e Gestão da Saúde, de que trata a Lei nº 15.462, de 2005, ocupados por

servidores no exercício da função de médico, lotados na Secretaria de Estado de

Saúde - SES -, em novecentos e noventa e quatro cargos da carreira de Médico da

Área de Gestão e Atenção à Saúde.

Parágrafo único - Em função das transformações de cargos de que trata o “caput”, a

quantidade de cargos das carreiras de Analista de Atenção à Saúde e de Especialista

em Políticas e Gestão da Saúde, constantes nos itens I.1.4 e I.1.5 do Anexo I da Lei

nº 15.462, de 2005, passa a ser, respectivamente, de novecentos e oitenta e cinco e

de dois mil duzentos e cinquenta e nove.

Art. 7º - Ficam criados quatrocentos e noventa e seis cargos de provimento efetivo

da carreira de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde, instituída por esta lei,

nos termos do art. 1º.

Art. 8º - Os cargos correspondentes às funções públicas das carreiras de Analista

de  Atenção  à  Saúde  e  de  Especialista  em  Políticas  e  Gestão  de  Saúde  cujos

detentores, no exercício da função de médico, tiverem sido efetivados em decorrência
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do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da Constituição do Estado, acrescentados pela Emenda à Constituição nº 49, de 13

de junho de 2001, ficam transformados em trezentos e quarenta e três cargos da

carreira de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde, lotados na SES.

Art. 9º - Passam a integrar a carreira de Médico da Área de Gestão e Atenção à

Saúde os servidores efetivados em decorrência da Lei Complementar nº 100, de 5 de

novembro  de  2007,  em  exercício  da  função  de  médico,  cujos  cargos  estiverem

lotados na SES.

Art. 10 - Os ocupantes de cargos e os detentores de funções públicas de Analista

de Atenção à Saúde e de Especialista em Políticas e Gestão de Saúde transformados

em cargos e funções públicas da carreira de Médico da Área de Gestão e Atenção à

Saúde cumprirão jornada de trabalho de vinte horas semanais.

Art. 11 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005, o item I.1.6, na

forma do Anexo I desta lei.

Art. 12 - Fica acrescentado ao Anexo II da Lei nº 15.462, de 2005, o item II.1.6, com

a seguinte redação:

“II.1 - (…)

II.1.6 - Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde: participar de todos os atos

pertinentes  ao  exercício  da  medicina,  aplicando  métodos  aceitos  e  reconhecidos

cientificamente e desempenhando tarefas que exijam a aplicação de conhecimentos

especializados  de  medicina,  bem  como  estudar,  orientar,  implantar,  coordenar  e

executar projetos e programas especiais de saúde pública, no âmbito de atuação da

SES e do SUS.”.

Art. 13 - O Anexo III da Lei nº 15.462, de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo II

desta lei.

Art. 14 - A tabela de vencimento básico da carreira de Médico da Área de Gestão e

Atenção à Saúde é a constante no Anexo III desta lei.

Art. 15 - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos do art. 6º desta lei

será  posicionado,  por  meio  de  resolução  conjunta  da  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag - e da SES, na estrutura da carreira de que trata o

item I.1.6 do Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005, acrescentado por esta lei, de acordo
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com a correlação constante no Anexo IV desta lei.

§ 1º - O servidor de que trata o “caput”, posicionado na tabela de trinta horas, será

posicionado no mesmo nível e grau em que se encontrar na data de publicação desta

lei, o que não acarretará redução no seu vencimento básico.

§ 2º - O servidor de que trata o “caput”, posicionado na tabela de quarenta horas,

será posicionado no mesmo nível em que se encontrar na data de publicação desta

lei, no grau correspondente ao vencimento básico igual ou imediatamente superior.

§ 3º - Caso o vencimento básico percebido na data de publicação desta lei seja

superior  ao  valor  do  vencimento  básico  final  do  nível  da  tabela  em  que  for

posicionado, o servidor perceberá a diferença a título de vantagem pessoal, sujeita

exclusivamente  à  atualização  decorrente  da  revisão  geral  da  remuneração  dos

servidores estaduais.

§  4º  -  A vantagem  pessoal  decorrente  da  aplicação  do  §  3º  deste  artigo  será

incorporada  à  remuneração  do  servidor  para  efeito  de  aposentadoria  e  somente

servirá de base de cálculo para o adicional por tempo de serviço adquirido até a data

da promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de junho de

1998.

Art. 16 - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005, o

seguinte inciso XII:

“Art. 1º - (...)

XII - Médico Perito.”.

Art.  17 -  Fica acrescentada ao inciso II  do art.  3º da Lei  nº 15.470, de 2005, a

seguinte alínea “c”:

“Art. 3º - (...)

II - (...)

c) Médico Perito.”.

Art.  18  -  Fica acrescentado ao “caput”  do  art.  8º  da  Lei  nº  15.470,  de  2005,  o

seguinte inciso III:

“Art. 8º - (...)

III - vinte horas para os cargos da carreira de Médico Perito.”.

Art. 19 - O “caput” do inciso III do art. 10 da Lei nº 15.470, de 2005, passa a vigorar
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com a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)

III - para as carreiras de Gestor Governamental e Médico Perito:”.

Art. 20 - O § 4º do art. 17 da Lei nº 15.470, de 2005, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 17 - (...)

§ 4º - Para fins de ingresso e promoção na carreira de Médico Perito, de que trata

esta  lei,  os  títulos  de  especialidade  médica  reconhecidos  por  convênio  entre  o

Conselho Federal de Medicina - CFM -, a Associação Médica Brasileira - AMB - e a

Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM - equivalem à residência médica,

bem como à pós-graduação “lato sensu”.”.

Art.  21  -  Ficam  transformados  vinte  e  nove  cargos  da  carreira  de  Gestor

Governamental, de que trata a Lei nº 15.470, de 2005, ocupados por servidores no

desempenho da função de Médico Perito, lotados na Seplag, em vinte e nove cargos

da carreira de Médico Perito.

Parágrafo único - Em função da transformação de cargos de que trata o “caput”, a

quantidade de cargos da carreira de Gestor Governamental, constantes no item I.2.2

do Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser de setecentos e setenta e sete.

Art.  22  -  Ficam  criados  duzentos  cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Médico Perito, instituída por esta lei, nos termos do art. 16.

Art.  23  -  Os cargos correspondentes às  funções públicas da carreira de Gestor

Governamental cujos detentores, no exercício da função de Médico Perito, tiverem

sido  efetivados  em  decorrência  do  disposto  nos  arts.  105  e  106  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescentados

pela Emenda à Constituição nº 49, de 2001, ficam transformados em oito cargos da

carreira de Médico Perito, lotados na Seplag.

Art. 24 - O inciso III do § 2º do art. 45 da Lei nº 15.470, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 45 - (...)

§ 2º - (...)

III - vinte horas para os ocupantes de cargos da carreira de Médico Perito lotados
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na Seplag.”.

Art. 25 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005, o item I.2.3, na

forma do Anexo V desta lei.

Art. 26 - Fica acrescentado ao Anexo II da Lei nº 15.470, de 2005, o item II.2.3, com

a seguinte redação:

“II.2 - (…)

II.2.3 - Carreira de Médico Perito:

Realizar perícias médicas, exames médico-ocupacionais e inspeção em ambiente

de trabalho e emitir pareceres e laudos médico-periciais; ministrar treinamentos em

perícia médica e saúde ocupacional; elaborar, implementar e participar de programas

de  perícia  médica  e  saúde  ocupacional;  atuar  como  assistente-técnico  do  Poder

Executivo nas perícias judiciais; executar outras atividades, na sua área de atuação,

correlatas ao cargo e compatíveis com as atribuições definidas no item II.2.2 deste

anexo, conforme orientação superior.”.

Art. 27 - O item III.2 do Anexo III da Lei nº 15.470, de 2005, passa a vigorar na

forma do Anexo VI desta lei.

Art. 28 - A tabela de vencimento básico da carreira de Médico Perito é a constante

no Anexo VII desta lei.

Art. 29 - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos do art. 20 desta lei

será posicionado, por meio de resolução da Seplag, na estrutura da carreira de que

trata o item I.2.3, acrescentado por esta lei ao Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005, de

acordo com a correlação constante no Anexo VIII desta lei.

Parágrafo único - O servidor de que trata o “caput”  será posicionado no mesmo

nível e grau em que se encontrar na data de publicação desta lei, não acarretando o

posicionamento redução no seu vencimento básico.

Art. 30 - Os ocupantes de cargos e os detentores de funções públicas de  Gestor

Governamental transformados em cargos e funções públicas da carreira de Médico

Perito cumprirão jornada de trabalho de vinte horas semanais.

Art. 31 - A designação de servidor como autoridade sanitária para o exercício das

atividades de regulação da assistência à saúde e de auditoria assistencial do Sistema

Único de Saúde - SUS -, será feita por ato do Secretário de Estado de Saúde.
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§ 1º -  Somente poderá ser designado para o exercício das atividades a que se

refere o “caput”:

I - o ocupante de cargo de provimento efetivo ou o detentor de função pública a que

se refere o art.  4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, lotado em órgão ou

entidade integrante do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se refere a Lei

nº 15.462, de 2005, que institui  as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do

Poder Executivo;

II - o ocupante de cargo de provimento efetivo ou o detentor de função pública a

que se refere  o art.  4º  da  Lei  nº  10.254,  de 1990,  lotado em órgão ou entidade

municipal, estadual ou federal integrante do SUS.

§ 2º - Ficam mantidas as designações de autoridades sanitárias feitas até a data de

publicação desta lei.

§ 3º - A designação de servidor prevista no “caput” será feita conforme os seguintes

critérios, estabelecidos em resolução conjunta da Seplag e da SES, respeitadas as

seguintes condições:

I - delimitação do número de vagas para cada atividade específica, observados os

limites previstos em lei;

II  -  garantia  de  prerrogativas  que  assegurem  o  pleno  exercício  da  autoridade

sanitária pelo servidor designado;

III  -  garantia  de  exercício  independente  e  autônomo  da  atividade,  incluindo  a

inamovibilidade de servidor até a emissão de parecer sobre caso em análise;

IV - atendimento dos seguintes requisitos:

a) processo de seleção interna;

b) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público;

c) habilitação com qualificação específica;

d) habilitação em nível superior de escolaridade;

e) proibição de designação de servidor público proprietário, administrador, quotista,

sócio ou dirigente de empresa ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de

bens ao SUS;

f)  proibição  de  designação,  para  as  áreas  de  vigilância  sanitária  e  vigilância

epidemiológica e ambiental, de servidor público empregado de empresa ou instituição
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prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS;

g)  proibição  de  que  servidor  designado  como  autoridade  sanitária  na  área  de

auditoria  assistencial  exerça  a  função  em  empresa  ou  instituição  prestadora  de

serviço ou fornecedora de bens ao SUS na qual seja empregado.

§  4º  -  Fica  instituída  a  avaliação  de  desempenho  específica  para  o  servidor

designado  para  o  exercício  da  função  de  autoridade  sanitária  em  regulação  da

assistência à saúde e em auditoria assistencial do SUS, com periodicidade de um

ano, a ser regulamentada em resolução conjunta da Seplag e da SES.

§ 5º -  A revogação da designação de servidor  de que trata o “caput”  terá seus

critérios estabelecidos em resolução conjunta da Seplag e da SES e condiciona-se a

uma das seguintes ocorrências:

I - comprovação de conduta incompatível com o exercício da função;

II - conflito de interesses entre o servidor designado e a administração;

III - resultado da avaliação de desempenho individual inferior à nota mínima exigida

para  que  o  desempenho  seja  considerado  satisfatório,  nos  termos  da  legislação

vigente,

IV - pedido do servidor designado;

V - exoneração do servidor designado;

VI - fim do prazo ou revogação do ato de cessão do servidor à SES;

VII  -  uma avaliação  de  desempenho  específica  insatisfatória,  conforme  critérios

estabelecidos em resolução conjunta da Seplag e da SES.

Art. 32 - Fica instituído o Prêmio por Desempenho de Metas - PDM -, destinado aos

servidores  públicos  integrantes  do  SUS  designados  para  o  exercício  da  função

gratificada de regulação da assistência à saúde e da auditoria assistencial do SUS.

§ 1º - O PDM será pago mensalmente e custeado com recursos federais oriundos

do  Bloco  de  Gestão  do  Pacto  pela  Saúde  ou  de  fonte  que  venha  a  sucedê-lo,

condicionado  o  pagamento  a  disponibilidade  financeira,  conforme  critérios

estabelecidos em resolução conjunta da Seplag e da SES.

§ 2º - Os critérios para a definição dos valores do PDM serão estabelecidos em

resolução conjunta da Seplag e da SES.

Art. 33 - Serão observados os seguintes parâmetros no cálculo do valor do PDM:
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I - para a autoridade sanitária em regulação da assistência à saúde:

a)  prêmio  fixo  no  valor  de  R$2.500,00  (dois  mil  e  quinhentos  reais)  para

Coordenadores Estaduais;

b) prêmio fixo no valor de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)

para Coordenadores Macrorregionais;

c) prêmio fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e prêmio variável no valor de

até R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para Médicos Plantonistas;

II - para a autoridade sanitária em auditoria assistencial do SUS: prêmio variável no

valor de até R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para Auditores Assistenciais.

Art.  34 -  Os recursos destinados ao pagamento dos prêmios variáveis  do PDM

previstos na alínea “c” do inciso I e no inciso II do art. 33 desta lei serão distribuídos

entre os servidores considerando-se exclusivamente o resultado da pontuação obtida

na avaliação de desempenho específica para autoridade sanitária, conforme critérios

estabelecidos em resolução conjunta da Seplag e da SES.

§ 1º - Até que seja realizada a primeira avaliação específica da autoridade sanitária,

o valor do PDM será definido considerando-se exclusivamente a nota da avaliação do

Acordo de Resultados conferida à Superintendência de Regulação Assistencial ou à

unidade decorrente de sua transformação que tenha competências correlatas.

§  2º  -  Os  resultados  da  avaliação  de  desempenho  específica  para  autoridade

sanitária,  computados  anualmente,  serão  convertidos  em  pontuação,  conforme

regulamento, para a definição dos valores individuais dos prêmios de que trata o art.

33.

Art. 35 - Somente fará jus ao PDM o servidor que tiver alcançado o nível mínimo de

desempenho previsto em regulamento.

Art. 36 - A percepção do PDM não impede a percepção do prêmio por produtividade

a que se refere o art. 31 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.

Art.  37  -  O  PDM  não  se  incorpora  à  remuneração  nem  aos  proventos  de

aposentadoria ou à pensão do servidor, não servindo de base de cálculo para outro

benefício ou vantagem nem para a contribuição à seguridade social.

Art. 38 - Ficam extintas cinco Funções Gratificadas de Regulação de Assistência à

Saúde-Especialista  e  criadas  cinco  Funções  Gratificadas  de  Regulação  de
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Assistência à Saúde-Médico Plantonista.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no “caput”, a tabela constante no item

II.3 do Anexo II da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, passa a vigorar na

forma do Anexo IX desta lei.

Art. 39 - O art. 12 da Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  12  -  As  atividades  de  vigilância  sanitária  e  de  vigilância  epidemiológica  e

ambiental serão exercidas pela autoridade sanitária a que se referem os incisos IV, V

e VI do art. 20 da Lei nº 13.317, de 1999, designada por ato do Secretário de Estado

de Saúde.”.

Art. 40 - Fica extinto o Prêmio de Produtividade de Auditoria do SUS - PPAUD -,

instituído pelo art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005.

Art. 41 - O “caput” e os §§ 3º e 4º do art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o seu § 2º:

"Art.  15  -  Ficam instituídos  o  Prêmio  de  Produtividade de Vigilância  Sanitária  -

PPVS -  e  o  Prêmio  de  Produtividade  de  Vigilância  Epidemiológica  e  Ambiental  -

PPVEA -, destinados aos servidores públicos designados como autoridade sanitária

para o exercício das atividades de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica e

ambiental.

(...)

§ 3º - Os valores, a periodicidade e a forma de cálculo do PPVS e do PPVEA serão

definidos em regulamento.

§  4º  -  O  PPVS e  o  PPVEA não  são  devidos  em  caso  de  indisponibilidade  de

recursos para pagamento parcial ou integral.”.

Art.  42 -  O art.  17 da Lei  nº  15.474, de 2005,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 17 - A percepção do PPVS e do PPVEA não impede a percepção do prêmio

por produtividade previsto no art. 31 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.”.

Art.  43 -  O art.  19 da Lei  nº  15.474, de 2005,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 19 - O Prêmio de Produtividade de Vigilância Sanitária - PPVS - e o Prêmio de
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Produtividade de Vigilância Epidemiológica e Ambiental - PPVEA - não se incorporam

à remuneração nem aos proventos de aposentadoria ou à pensão do servidor, não

servindo  de  base  de  cálculo  para  outro  benefício  ou  vantagem  nem  para  a

contribuição à seguridade social.”.

Art. 44 - Ficam revogados os §§ 1º e 2º do art. 8º da Lei nº 15.470, de 2005.

Art. 45 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - João Vítor Xavier.

ANEXO I

(a que se refere o art. 11 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42,

44 e 46 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

I.1 - (…)

I.1.6 - MÉDICO DA ÁREA DE GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE

Carga horária de trabalho: 20 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde, carga

horária 20 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 13 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5º do art. 49 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda nº 49/2001 e das

Funções Públicas Não Efetivadas do Grupo de Atividades de Saúde

* - O Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda nº 49/2001 e

das Funções Públicas Não Efetivadas do Grupo de Atividades de Saúde foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.
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ANEXO III

(a que se refere o art. 14 da Lei nº , de de de 2012)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE MÉDICO DA ÁREA DE

GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE

Carga horária de trabalho: 20 horas semanais

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Médico da Área de Gestão e

Atenção  à  Saúde,  carga  horária  20  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 12.7.2012.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 15 da Lei nº , de de de 2012)

TABELA DE CORRELAÇÃO PARA POSICIONAMENTO

* - A Tabela de Correlação para Posicionamento a que se refere o art. 15 da Lei nº  ,

de de de 2012, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

ANEXO V

(a que se refere o art. 25 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se referem o parágrafo único do art. 1º e os arts. 26 a 29, 36, 38 e 40 da Lei nº

15.470, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria,

Auditoria e Político-Institucionais

(...)

I.2 - (…)

I.2.3 - Carreira de Médico Perito

Carga horária de trabalho: 20 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Médico Perito, carga horária semanal 20 horas, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

ANEXO VI

(a que se refere o art. 27 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5º do art. 43 da Lei nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo de Cargos Resultantes da Efetivação de Funções Públicas pela Emenda
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à Constituição nº 49, de 2001, e de Funções Públicas não Efetivadas

(...)

III.2 - Seplag, AGE, Segov, AUGE, ERMG-BR e ERMG-RJ e Gabinete Militar do

Governador

*  -  A tabela  contendo  o  Quantitativo  de  Cargos  Resultantes  da  Efetivação  de

Funções Públicas pela Emenda à Constituição nº 49, de 2001, e de Funções Públicas

Não Efetivadas da Seplag, AGE, Segov, AUGE, ERMG-BR e ERMG-RJ e Gabinete

Militar do Governador foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.  

ANEXO VII

(a que se refere o art. 28 da Lei nº , de de de 2012)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE MÉDICO PERITO

Carga horária de trabalho: 20 horas semanais

*  -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Médico Perito,  carga horária

semanal 20 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

ANEXO VIII

(a que se refere o art. 29 da Lei nº , de de de 2012)

TABELA DE CORRELAÇÃO PARA POSICIONAMENTO

* - A Tabela de Correlação para Posicionamento a que se refere o art. 29 da Lei

nº   , de de de 2012, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.

ANEXO IX

(a que se refere o parágrafo único do art. 38 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO II

(a que se refere o inciso III do § 1º do art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro

de 2007)

II.3 - TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DE REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À

SAÚDE

(a que se refere o inciso I do art. 11 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007)

* - A Tabela de Funções Gratificadas de Regulação da Assistência à Saúde, a que

se refere o inciso I do art. 11 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 12.7.2012.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.766/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.766/2011, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública o Grupo de Teatro Atempus, com sede no Município de Timóteo,

foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.766/2011

Declara de utilidade pública a Associação Grupo de Teatro Atempus, com sede no

Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Grupo de Teatro Atempus,

com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.781/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.781/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que institui o

Fundo Estadual de Café – Fecafé –, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 2 ao

vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.781/2012

Institui o Fundo Estadual de Café – Fecafé.



802
____________________________________________________________________________

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituído o Fundo Estadual de Café – Fecafé –, observado o disposto

na Lei Complementar n° 91, de 19 de janeiro de 2006 , com a finalidade de promover

o  desenvolvimento  econômico e  social,  a  competitividade e a  sustentabilidade da

cadeia produtiva do café.

Parágrafo único – Para os  efeitos  desta lei,  a  denominação Fundo Estadual  de

Café, a sigla Fecafé e o termo Fundo se equivalem.

Art.  2° – O Fecafé tem por objetivo dar suporte fin anceiro a planos, programas,

projetos e ações relacionados à cadeia produtiva do café no Estado.

Art. 3° – São recursos do Fecafé:

I – retornos do principal e encargos dos financiamentos com recursos do Fundo;

II – doações, contribuições ou legados de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou

privadas, nacionais ou estrangeiras;

III – recursos provenientes de operações de crédito interno e externo, firmadas pelo

Estado e destinadas ao Fundo;

IV – receitas oriundas de multas aplicadas a beneficiários dos recursos, nos casos

de irregularidades por eles praticadas;

V – o resultado das aplicações financeiras de seus recursos;

VI – recursos previstos na Lei Orçamentária Anual;

VII – outros recursos.

§ 1° –  O superávit  financeiro  do  Fecafé,  apurado ao  término de cada exercício

fiscal,  será  mantido  em  seu  patrimônio,  ficando  autorizada  sua  utilização  nos

exercícios seguintes, na forma estabelecida no art. 15 da Lei Complementar n° 91, de

2006.

§ 2° – O Fecafé transferirá ao Tesouro estadual rec ursos para pagamento integral

ou parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações

de  crédito  interno  e  externo  destinadas  ao  Fundo,  na  forma  e  nas  condições

estabelecidas em regulamento.

Art. 4° – Poderão ser beneficiários do Fecafé:

I – pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado participantes da cadeia

produtiva do café no Estado;
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II  –  pessoas  jurídicas  de  direito  público,  estaduais  ou  municipais,  observada  a

legislação em vigor;

III – consórcios intermunicipais, regularmente constituídos, que tenham por objetivo

atuar nas áreas do desenvolvimento da cadeia produtiva do café;

IV – pessoas jurídicas de direito  privado,  sem finalidade lucrativa,  dedicadas às

atividades da cadeia produtiva do café;

V – empresas públicas  que desenvolvam projetos,  programas  e  ações voltados

para o fortalecimento da cadeia produtiva do café.

Art. 5° – O Fecafé exercerá as seguintes funções:

I – programática, que consiste na liberação de recursos não reembolsáveis, para

implantação de programas, projetos e ações que promovam o desenvolvimento da

cadeia produtiva do café;

II – de financiamento, que consiste na liberação de recursos para a realização de

investimentos, visando ao desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do café;

III – de garantia, destinada a proporcionar garantias à realização de operações ou

projetos relacionados à cadeia produtiva do café.

Art.  6° – O Fecafé, de natureza e individualização contábeis, terá seus recursos

aplicados nas seguintes modalidades:

I  –  não  reembolsável,  limitados  a  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  dos  recursos

disponíveis para cada exercício,  para pagamento de elaboração e implantação de

planos, programas, projetos e ações que promovam o desenvolvimento econômico e

social, a competitividade e a sustentabilidade da cadeia produtiva do café, incluindo

subvenção econômica ao prêmio do seguro rural, nos termos da Lei n° 16.745, de 28

de junho de 2007, que sejam de comprovado mérito e viabilidade técnica analisada e

aprovada pelo grupo coordenador;

II – reembolsável, para elaboração de projetos, realização de investimentos fixos e

aquisição  de  equipamentos,  em  projetos  ou  empreendimentos  que  promovam  o

desenvolvimento  econômico  e  social,  a  competitividade  e  a  sustentabilidade  da

cadeia  produtiva  do  café,  que  sejam  de  comprovado  mérito  e  viabilidade técnica

analisada  e  aprovada  pelo  grupo  coordenador  e  de  comprovada  viabilidade

econômica e financeira, analisada e aprovada pelo agente financeiro;
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III – como contrapartida financeira assumida pelo Estado em operações de crédito

ou  em  instrumentos  de  cooperação  financeira  que  tenham  como  objeto  o

financiamento de programas e projetos de desenvolvimento sustentável  da cadeia

produtiva do café.

Parágrafo único – Do total dos recursos não reembolsáveis reservados anualmente

ao Fecafé, 1,5% (um vírgula cinco por cento) será destinado à Secretaria de Estado

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa –, observada a vedação expressa

no inciso III do art. 5° da Lei Complementar n° 91,  de 2006.

Art. 7° – São administradores do Fecafé:

I – o gestor;

II – o agente executor;

III – o agente financeiro;

IV – o grupo coordenador.

Parágrafo  único  –  As  competências  dos  administradores  do  Fecafé  são  as

estabelecidas na Lei Complementar n° 91, de 2006.

Art. 8° – A Seapa exercerá as funções de gestor e d e agente executor do Fecafé,

competindo-lhe:

I – providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no orçamento do Fecafé,

antes de sua aplicação;

II – apresentar a prestação anual de contas do Fecafé ao Tribunal de Contas do

Estado, bem como outros demonstrativos por este solicitados a partir  de relatórios

elaborados pelo agente financeiro;

III  – organizar o cronograma financeiro de receita e despesa e acompanhar sua

aplicação;

IV – responsabilizar-se pelo acompanhamento do cronograma físico dos programas

e projetos.

Art. 9° – Na definição da aplicação de recursos ree mbolsáveis de que trata o inciso

II do art. 6° desta lei, na forma de empréstimos pa ra investimentos, serão observadas

as seguintes prioridades:

I – a modernização da infraestrutura de produção e de processamento, bem como

da industrialização da produção dos cafeicultores nas propriedades dos beneficiários
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do Fundo;

II – a adoção de tecnologia e processos de gestão que aumentem a qualidade e a

competitividade da cadeia produtiva do café;

III – a adequação das propriedades cafeeiras à sustentabilidade socioeconômica e

ambiental;

IV – a aquisição e adaptação de veículos destinados ao transporte de trabalhadores

rurais;

V – outras prioridades definidas pelo grupo coordenador.

Art. 10 – Na definição das modalidades operacionais específicas dos programas de

financiamento reembolsável, serão observadas as seguintes condições gerais:

I – valor do financiamento limitado a 90% (noventa por cento) do investimento fixo e

semifixo e do montante desembolsado na aquisição de equipamentos;

II – prazo total de, no máximo, oitenta e quatro meses, incluídas a carência e a

amortização;

III – juros de até 12% (doze por cento) ao ano, calculados sobre o saldo devedor, a

critério do grupo coordenador, no caso de financiamento reembolsável, autorizada a

aplicação de fator de redução, conforme normas de programa específico;

IV – garantias a serem definidas em regulamento de programas específicos.

Parágrafo único – O grupo coordenador do Fecafé poderá estabelecer, por decisão

unânime,  critérios  distintos  de  financiamento  relativos  a  prazo,  valor  e  forma  de

amortização, respeitadas as demais condições previstas neste artigo, nos casos de

empreendimento de especial interesse socioeconômico e ambiental para o Estado.

Art. 11 – O descumprimento de cláusula do contrato de financiamento com recursos

do Fundo sujeita o beneficiário ao pagamento de multa e juros moratórios, bem como

à suspensão ou ao cancelamento de parcelas a liberar e à devolução dos recursos,

conforme  dispuser  o  regulamento,  sem  prejuízo  das  sanções  cíveis,  penais  e

administrativas aplicáveis.

Art. 12 – O agente financeiro dos recursos reembolsáveis do Fecafé é o Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG –, que terá as seguintes atribuições:

I – analisar os pedidos de financiamento e decidir sobre sua aprovação;

II – contratar as operações aprovadas;
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III  – liberar os recursos reembolsáveis do Fecafé, obedecendo à regulamentação

dos projetos instituídos com recursos do Fundo;

IV – emitir relatórios de acompanhamento dos recursos reembolsáveis do Fecafé,

na forma solicitada pelo grupo coordenador.

Parágrafo único – O BDMG, a título de remuneração pelos serviços prestados como

agente financeiro do Fecafé, fará jus a:

I – taxa de abertura de crédito de até 1% (um por cento), para ressarcimento das

despesas com o processamento e as tarifas bancárias;

II – comissão de até 3% (três por cento) ao ano, incluída na taxa de juros de que

trata o inciso III do art. 10.

Art. 13 – O BDMG atuará como mandatário do Estado para contratar operação de

financiamento com recursos reembolsáveis do Fecafé e para efetuar a cobrança dos

créditos concedidos, podendo, para tanto, recorrer às medidas judiciais cabíveis.

Art. 14 – Observado o disposto em regulamento, fica o BDMG autorizado a:

I – aplicar suas normas internas de recuperação de crédito em atos de cobrança,

incluindo a inserção dos devedores e de seus coobrigados em órgãos de restrição ao

crédito;

II  –  receber  bens  em  dação  em  pagamento  e  promover  sua  alienação  para

transferência de valores ao Fundo;

III  –  transigir  com  relação  a  penalidades  decorrentes  de  inadimplemento  do

beneficiário, bem como repactuar prazos, forma de pagamento e cálculo da dívida,

observadas suas normas internas de recuperação de crédito;

IV – repactuar  prazos,  forma de pagamento  e demais  condições financeiras  de

valores  vencidos  e  vincendos,  podendo,  nessa  situação,  ultrapassar  os  prazos

máximos de financiamento previstos em lei.

§ 1° – O BDMG poderá debitar ao Fecafé os seguintes  valores:

I – os gastos com a manutenção e a alienação de bens recebidos em dação em

pagamento, desde que não ultrapassem o valor decorrente da alienação;

II – os saldos de contratos de financiamentos vencidos e não recebidos, esgotadas

as medidas de cobrança administrativas ou judiciais cabíveis;

III – os valores correspondentes a créditos irrecuperáveis e os caracterizados nos
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termos do disposto no inciso II do § 3° do art. 14 da Lei Complementar Federal n°

101, de 4 de maio de 2000;

IV – as quantias despendidas em procedimento judicial.

§  2° –  O  débito  dos  valores  de  que  trata  o  §  1° des te  artigo  dependerá  de

autorização prévia do grupo coordenador.

Art. 15 – Na aplicação de recursos não reembolsáveis de que trata o inciso I do art.

6° desta lei, será dada prioridade ao financiamento  de programas, projetos e ações

que tenham por objetivo apoiar financeiramente:

I – o cafeicultor, na contratação de seguro agrícola para a atividade cafeeira;

II – o cafeicultor, na contratação de mecanismos de seguro de preço;

III – a realização de estudos estratégicos, visando à competitividade e à agregação

de valor aos produtos da atividade cafeeira;

IV – o mapeamento do parque cafeeiro, com previsão de safra e identificação das

características intrínsecas e das variedades de café existentes no Estado;

V  –  a  promoção  e  o  “marketing”  do  café  mineiro  nos  mercados  nacional  e

internacional, dando ênfase ao produto com certificação de origem e de processo;

VI  –  a  equalização  de  juros  do  crédito  rural  para  investimento  em  patamares

atrativos para o cafeicultor;

VII  –  a  capacitação de técnicos e  de  cafeicultores,  bem como outras  ações  de

melhoria e modernização do processo de gestão das propriedades cafeeiras;

VIII  –  outras  ações  e  atividades  que  visem  à  modernização  de  processos

produtivos,  à  melhoria  da  infraestrutura  das  propriedades,  ao  aumento  da

produtividade,  à  melhoria  da  qualidade das  variedades de café e à promoção da

atividade e ao aprimoramento do processo de comercialização.

Parágrafo único – As ações previstas nos incisos III e IV do “caput” serão realizadas

com participação de instituição pública de pesquisa localizada no Estado.

Art. 16 – Na definição das modalidades operacionais específicas dos programas de

financiamento não reembolsável, serão observadas as seguintes condições gerais:

I – prazo total de execução do projeto de, no máximo, quarenta e oito meses;

II – apresentação, pelos beneficiários, de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez

por cento) do valor das despesas.
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§ 1° – O não cumprimento do prazo a que se refere o  inciso I do “caput” sujeita o

beneficiário à devolução do recurso corrigido monetariamente.

§ 2° – A contrapartida para fins de operações de fi nanciamento não reembolsável

poderá  dar-se  sob  a  forma de prestação  de serviços  ou  de  doação  de  terrenos,

máquinas e equipamentos, entre outras, com o acompanhamento e a aprovação do

grupo coordenador do Fecafé.

Art. 17 – A Seapa atuará como mandatária do Estado para a liberação de recursos

não reembolsáveis.

Art. 18 – Integram o grupo coordenador do Fecafé um representante de cada um

dos seguintes órgãos e entidades do Estado e da sociedade civil, indicados na forma

do regulamento:

I – Seapa;

II – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –;

III – Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –;

IV – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede –;

V – Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA –;

VI – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater-MG –;

VII – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Epamig –;

VIII – BDMG –;

IX – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – Faemg –;

X – Federação dos Trabalhadores na  Agricultura do  Estado de Minas  Gerais  –

Fetaemg –;

XI – Organizações das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – Ocemg –;

XII – Sindicato das Indústrias de Café do Estado de Minas Gerais – Sindicafé-MG –;

XIII – universidade integrante do Polo de Excelência do Café localizada no Estado;

XIV – Conselho Nacional do Café – CNC –;

XV – Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG.

Parágrafo  único  –  O  grupo  coordenador  será  presidido  pelo  representante  da

Seapa, com atribuições fixadas em regulamento.

Art. 19 – O grupo coordenador realizará audiência pública anual para prestação de

contas e avaliação dos resultados do Fecafé.
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Parágrafo único – O relatório da prestação de contas a que se refere o “caput” será

encaminhado aos órgãos de controle competentes.

Art. 20 – Compete à SEF a supervisão financeira do Fecafé, especialmente no que

se  refere  à  elaboração  da  proposta  orçamentária  e  do  cronograma de  receita  e

despesa.

Art. 21 – O Fundo terá prazo de duração de vinte anos, podendo esse prazo ser

prorrogado conforme o disposto no § 2° do art. 18 d a Lei Complementar n° 91, de

2006.

Art. 22 – A extinção do Fundo se dará nos termos do art. 18 da Lei Complementar

n° 91, de 2006.

Art. 23 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.784/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.784/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

Fundação Rural Mineira – Ruralminas – a doar ao Município de Matias Cardoso o

imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.784/2012

Autoriza a Fundação Rural Mineira – Ruralminas – a doar ao Município de Matias

Cardoso o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  a  Fundação  Rural  Mineira  –  Ruralmina s  –  autorizada  a  doar  ao

Município de Matias Cardoso imóvel com área de 13,7337ha (treze vírgula sete mil

trezentos e trinta e sete hectares), equivalente a 137.337m² (cento e trinta e sete mil

trezentos e trinta e sete metros quadrados), a ser desmembrado de um terreno com
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área total de 130.000ha (cento e trinta mil hectares), conforme memorial descritivo

constante no Anexo desta lei, situado naquele Município, registrado sob o n° 3.358, a

fls. 215 do Livro 3-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manga.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

conjunto habitacional.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no  art.  2°,  o  Município  de Matias  Card oso não houver  procedido  ao

registro do imóvel.

Art. 4° – O Município de Matias Cardoso encaminhará  à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Tiago Ulisses.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2012)

MEMORIAL DESCRITIVO

Parte-se do ponto 1, situado nas confrontações do espólio de Brasilino Feliciano

dos Santos com a margem direita  da Rua Sergipe,  de coordenadas aproximadas

UTM  N=8.357.486,46  e  E=616.719,89,  referenciadas  ao  Meridiano  Central  de

45°00’00” WGr; desse ponto, segue divisa pela marge m direita da Rua Sergipe, com

distância aproximada de 232,12m (duzentos e trinta e dois vírgula doze metros) até o

ponto 2, situado no canto da cerca de arame, nas confrontações da margem direita

da Rua Sergipe com a Área 2 da Ruralminas, de coordenadas aproximadas UTM

N=8.357.704,37 e E=616.799,87; daí, volvendo à direita, segue divisa pela cerca de

arame  da  Área  2  da  Ruralminas,  com  distância  aproximada  de  443,12m

(quatrocentos e quarenta e três vírgula doze metros), até o ponto 3, situado no final

da  cerca  de  arame  e  início  de  picada,  de  coordenadas  aproximadas  UTM
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N=8.357.521,00 e E=617.203,27; desse ponto, segue divisa pela picada da Área 2 da

Ruralminas, com distância aproximada de 133,36m (cento e trinta e três vírgula trinta

e seis metros), até o ponto 4, situado nas confrontações da Área 2 da Ruralminas

com o Terreno da Ruralminas, de coordenadas aproximadas UTM N=8.357.464,83 e

E=617.324,22;  daí,  volvendo  à  direita,  segue  divisa  pela  picada  do  Terreno  da

Ruralminas, com distância aproximada de 235,10m (duzentos e trinta e cinco vírgula

dez metros) até o ponto 5, situado no canto de picadas das confrontações do Terreno

da Ruralminas  com o  espólio  de  Brasilino  Feliciano  dos  Santos,  de  coordenadas

aproximadas UTM N=8.357.233,36 e E=617.283.05; desse ponto, volvendo à direita,

segue divisa pela picada do espólio de Brasilino Feliciano dos Santos, com distância

aproximada de 617,42m (seiscentos e dezessete vírgula quarenta e dois metros) até

o ponto 1, início desta descrição, sendo a área total de 13,7337ha (treze vírgula sete

mil trezentos e trinta e sete hectares), com perímetro de 1.661,12m (mil seiscentos e

sessenta e um vírgula doze metros).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.911/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.911/2012, de autoria do Deput ado  Bosco, que declara de

utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e Intercâmbio Cultural Indígena

de Araxá – Andaiá –, com sede no Município de Araxá, foi aprovado em turno único,

com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.911/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  e  Intercâmbio

Cultural Indígena da Região de Araxá – Andaiá –, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Desenvolvimento e

Intercâmbio Cultural Indígena da Região de Araxá – Andaiá –, com sede no Município
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de Araxá.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.915/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.915/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 19.552, de 4 de agosto de 2011, que autoriza  o Poder Executivo a doar à

Petróleo  Brasileiro  S.A.  –  Petrobras  –  o  imóvel  que  especifica,  foi  aprovado  nos

turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.915/2012

Dá nova redação ao art. 2° da Lei n° 19.552, de 4 d e agosto de 2011, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  à  Petróleo  Brasileiro  S.A.  –  Petrobras  –  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 2° da Lei n° 19.552, de 4 de agost o de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá  ao patrimônio do Estado se, até o

dia  31  de  dezembro  de  2015,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no

parágrafo único do art. 1°.”.

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

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.994 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.994/2012,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que dá
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denominação  a  escola  estadual  localizada  no  Município  de  Novo  Cruzeiro,  foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.994/2012

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Novo Cruzeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Maria Cân dida Reis a Escola Estadual

de Queixada, localizada na Rua Principal, n° 82, Di strito de Queixada, no Município

de Novo Cruzeiro.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente – João Leite, relator – Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.014/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.014/2012, de autoria da Deput ada Luzia Ferreira, que declara

de utilidade pública o Instituto Cultural Profetas em Arte – Instituto Profarte –, com

sede no Município de Congonhas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.014/2012

Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Profetas em Arte - Instituto Profarte

-, com sede no Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Cultural Profetas em Arte –
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Instituto Profarte -, com sede no Município de Congonhas.

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

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.034/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.034/2012, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que autoriza

o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo o imóvel que

especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.034/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santo Antônio do

Amparo imóvel com área de 1.900m² (mil e novecentos metros quadrados), situado

naquele Município, registrado sob o n° 11.478, a fl s. 11 do Livro 2-AM, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Bom Sucesso.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à implementação,

pela administração pública municipal, de projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Tiago Ulisses.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.059 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 3.059/2012,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que dá

denominação a escola estadual localizada no Município de Teófilo Otoni, foi aprovado

em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.059/2012

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Teófilo Otoni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Rubem Tom ich a escola estadual de

ensino  fundamental  e  médio  –  EJA instalada na  Unidade Penitenciária  de  Teófilo

Otoni, localizada na Estrada de São Miguel do Pita Caixa, no Município de Teófilo

Otoni.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente – João Leite, relator – Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.086/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.086/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que cria o

cargo de Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos no

âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 3.086/2012

Cria  os  cargos  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de

Investimentos e de Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil, altera os arts. 9°, 13,

26 e 27 da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de  2011, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica criado, no âmbito da Governadoria, o  cargo de Secretário de Estado

Extraordinário para Coordenação de Investimentos, com as atribuições de:

I – coordenar as ações de desenvolvimento dos projetos de investimento no âmbito

do  Poder  Executivo,  prestando  assessoramento  técnico  especializado  ao

Governador;

II  –  articular-se  com  os  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo  com  vistas  à

atuação integrada para a qualidade dos investimentos;

III – acompanhar a implementação das diretrizes governamentais em relação aos

projetos de investimento;

IV – exercer atividades correlatas.

§ 1° – O exercício das atribuições previstas no "ca put" se compatibilizará com as

competências dos demais órgãos e entidades do Poder Executivo.

§ 2° – O subsídio do cargo a que se refere o “caput ” é o previsto para o cargo de

Secretário de Estado, nos termos da Lei n° 16.658, de 5 de janeiro de 2007.

Art. 2° – O Secretário de Estado Extraordinário par a Coordenação de Investimentos

integrará a Câmara de Coordenação Geral,  Planejamento, Gestão e Finanças e a

Junta de Programação Orçamentária e Financeira, de que tratam, respectivamente,

os arts. 9° e 13 da Lei Delegada n° 180, de 20 de j aneiro de 2011.

Art.  3° –  Fica  criado  o  Gabinete  do  Secretário  de  E stado  Extraordinário  para

Coordenação de Investimentos, de que trata o art. 1° desta lei, cuja estrutura será

estabelecida em regulamento.

Parágrafo  único  –  Os  cargos  de  provimento  em  comissão  necessários  à

composição da estrutura  do  Gabinete  a  que  se  refere  o  “caput”  serão  objeto  de

remanejamento,  conforme disposto  no art.  31 da  Lei  Delegada n° 174,  de 26  de

janeiro de 2007.

Art. 4° – Os incisos IV a VI do § 2° do art. 9° da Lei Delegada n° 180, de 2011,
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passam a vigorar na forma dos seguintes incisos IV a VIII:

"Art. 9° – (...)

§ 2° – (...)

IV – Secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais;

V – Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos;

VI – Advogado-Geral do Estado;

VII – Controlador-Geral do Estado;

VIII – Diretor-Presidente do Escritório de Prioridades Estratégicas.".

Art. 5° – Os incisos III a VI do § 2° do art. 13 da  Lei Delegada n° 180, de 2011,

passam a vigorar na forma dos seguintes incisos III a VII:

"Art. 13 – (...)

§ 2° – (...)

III – Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos;

IV – Subsecretário do Tesouro Estadual;

V – Subsecretário da Receita Estadual;

VI – Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto;

VII – Subsecretário de Gestão da Estratégia Governamental.".

Art. 6° – Fica acrescentado ao § 1° do art. 26 da L ei Delegada n° 180, de 2011, o

seguinte inciso IV:

"Art. 26 – (...)

§ 1° – (...)

IV  –  Gabinete  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de

Investimentos.".

Art. 7° – O inciso VI do art. 27 da Lei Delegada n°  180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art. 27 – (...)

VI  –  na  prestação  de  apoio  logístico  e  operacional,  para  o  funcionamento  dos

Gabinetes do Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo e do Secretário

de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos e, no que couber, do

Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana,  sem

prejuízo do disposto no § 2° do art. 8° da Lei Dele gada n° 179, de 2011;".
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Art. 8° – Fica criado o cargo de Chefe Adjunto Inst itucional da Polícia Civil,  cujo

titular é de livre nomeação e exoneração do Governador do Estado e escolhido dentre

integrantes, em atividade, da classe final da carreira de Delegado de Polícia.

Parágrafo único – Aplica-se ao Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil o disposto

no parágrafo único do art. 4° da Lei Delegada n° 10 1, de 29 de janeiro de 2003.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.108 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.108/2012, de autoria do Deput ado Fred Costa, que declara de

utilidade pública a Associação Cãopartilhe a Solidariedade pelos Animais, com sede

no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.108/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cãopartilhe  a  Solidariedade  pelos

Animais, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Cãopartilhe  a

Solidariedade pelos Animais, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente – João Leite, relator – Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.115/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 3.115/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Gustavo  Corrêa,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Carreiros  e  Candeeiros  do  Vale  do
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Urucuia - Ascavau -, com sede no Município de Buritis, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.115/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Carreiros e Candeeiros do Vale do

Urucuia - Ascavau -, com sede no Município de Buritis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Carreiros e Candeeiros

do Vale do Urucuia – Ascavau –, com sede no Município de Buritis.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.151/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.151/2012, de autoria da Deput ada Luzia Ferreira, que declara

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Antônio Dias, com sede

no Município de Antônio Dias, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.151/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Antônio Dias,

com sede no Município de Antônio Dias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Rurais de
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Antônio Dias, com sede no Município de Antônio Dias.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.228/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.228/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor  produtor  de  metal,  ferro,  aço,  estruturas  metálicas,  artigos  de  serralheria,

usinagem,  tornearia  e  solda,  nos  termos  do  art.  225  da  Lei  n° 6.763,  de  26  de

dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.228/2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor produtor de metal,

ferro, aço, estruturas metálicas, artigos de serralheria, usinagem, tornearia e solda,

nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de de zembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1° –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  esp ecial  de  tributação  ao

contribuinte  mineiro  do  setor  produtor  de  metal,  ferro,  aço,  estruturas  metálicas,

artigos de serralheria, usinagem, tornearia e solda, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou

financeiro-fiscais  concedidos  por  outros  Estados,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem n° 225/2012.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.



821
____________________________________________________________________________

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.229/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.229/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor produtor de telhas de PVC, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.229/2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor produtor de telhas

de PVC, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1° –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  esp ecial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor produtor de telhas de PVC, nos termos do art. 225 da Lei

n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais

ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem n° 226/2012.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.230/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.230/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor produtor de artigos de limpeza e polimento, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.230/2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor produtor de artigos

de limpeza e polimento, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1° –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  esp ecial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor produtor de artigos de limpeza e polimento, nos termos

do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1 975, em virtude de benefícios ou

incentivos  fiscais  ou  financeiro-fiscais  concedidos  por  outros  Estados,  conforme

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 227/2012.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.231/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.231/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

segmento  econômico-industrial  de  embalagens,  nos termos do art.  225 da Lei  n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.231/2012

Ratifica a concessão de regime especial  de tributação ao segmento econômico-

industrial de embalagens, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1° –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  esp ecial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do segmento econômico-industrial de embalagens, nos termos do

art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975 , em virtude de benefícios fiscais

concedidos por  outros  Estados,  conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem n° 228/2012.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.232/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.232/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

segmento econômico de fabricação de câmaras frigoríficas, suas partes e peças, nos

termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezemb ro de 1975, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.232/2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao segmento econômico de

fabricação de câmaras frigoríficas, suas partes e peças, nos termos do art. 225 da Lei

n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1° –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  esp ecial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do segmento econômico de fabricação de câmaras frigoríficas,

suas partes e peças, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975,  em  virtude  de  benefícios  fiscais  concedidos  por  outros  Estados,  conforme

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 230/2012.
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Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.233/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 3.233/2012, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor de fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões, nos termos

do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.233/2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

cabines, carrocerias e reboques para caminhões, nos termos do art. 225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões,

nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de

benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 231/2012.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.234/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.234/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização
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Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor de fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, nos termos

do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1 975, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.234/2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1° –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  esp ecial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor de fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais

rodantes, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, d e 26 de dezembro de 1975, em

virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros

Estados, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n°

232/2012.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.235/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.235/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor de fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico,

nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de de zembro de 1975, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.235/2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico, nos termos do art. 225

da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1° –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  esp ecial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor de fabricação de artefatos de material plástico para uso

pessoal e doméstico, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos

por  outros  Estados,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem n° 233/2012.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.236/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 3.236/2012, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor de fabricação de espumas e apoios de cabeça para assentos automotivos, nos

termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.236/2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

espumas e apoios de cabeça para assentos automotivos, nos termos do art. 225 da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor  de  fabricação  de  espumas  e  apoios  de  cabeça  para  assentos

automotivos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em

virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros

Estados, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº

235/2012.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.237/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.237/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor de fabricação de móveis, nos termos do art.  225 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.237/2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

móveis, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1° –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  esp ecial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor de fabricação de móveis, nos termos do art. 225 da Lei



828
____________________________________________________________________________

n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais

ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem n° 234/2012.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.257/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.257/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal

de Justiça do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno único, com as Emendas

n°s 1 e 2.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.257/2012

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Tribunal de Justiça.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal  de Justiça do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$211.237.700,00 (duzentos e onze milhões duzentos e trinta e

sete mil e setecentos reais), para atender a:

I – despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de R$199.500.000,00 (cento

e noventa e nove milhões e quinhentos mil reais);

II  –  outras  despesas  correntes,  no  valor  de  R$8.500.000,00  (oito  milhões  e

quinhentos mil reais);

III  –  despesas  com  investimentos,  no  valor  de  R$3.237.700,00  (três  milhões

duzentos e trinta e sete mil e setecentos reais).
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Art. 2° – Para atender ao disposto no art. 1°, serã o utilizados recursos provenientes:

I  – do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício da receita de

Contribuição do Servidor para o Fundo Financeiro de Previdência – Funfip –, no valor

de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais);

II  – do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício da receita de

Contribuição Patronal para o Funfip, no valor de R$55.000.000,00 (cinquenta e cinco

milhões de reais);

III  – da anulação de recursos destinados à Cobertura do Déficit  Atuarial  Regime

Próprio de Previdência Social – RPPS, no valor de R$8.000.000,00 (oito milhões de

reais);

IV  –  da  anulação  de  Recursos  Ordinários  do  Tesouro  Estadual,  dos  Encargos

Gerais do Estado – EGE-SEF, no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais);

V  –  da  anulação  de  recursos  da  Taxa  de  Fiscalização  Judiciária,  no  valor  de

R$3.000.000,00 (três milhões de reais);

VI – do superávit financeiro de exercício anterior da receita de Alienação de Bens

de Entidades Estaduais, no valor de R$237.700,00 (duzentos e trinta e sete mil e

setecentos reais);

VII – do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no valor de

R$100.000.000,00 (cem milhões de reais).

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Luzia Ferreira.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 302/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Liza  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº  302/2011,  fruto  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.241/2009, possibilita aos membros de igrejas

adventistas matriculados na rede pública estadual de ensino dispensa de exames de

avaliação curricular em dias que especifica e dá outras providências.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,
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que apresentou; e à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que opinou pela

aprovação  da  matéria  na  forma  do  substitutivo  apresentado  pela  Comissão

predecessora.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foi apresentada a Emenda nº 1, que

vem a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188,

§ 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

De autoria do Deputado Neilando Pimenta, a Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº

302/2011 tem por objetivo dar nova redação ao art. 1º e ao § 2º do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça. Nos termos dessa emenda, os alunos que,

por motivo de crença ou convicção religiosa, guardarem a sexta-feira depois das 18

horas e o sábado,  além do direito de não se submeterem a exame de avaliação

curricular,  também ficariam  desobrigados  de frequentarem  as  aulas,  cabendo aos

estabelecimentos de ensino da rede pública estadual definirem os dias e os horários

para a reposição dessas aulas.

O inciso I do art.  24 da Lei nº 9.394, de 20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional – LDB –, estabelece que a carga horária mínima anual para a

educação básica  será  de  800 horas,  distribuídas  por  um mínimo de 200  dias  de

efetivo  trabalho  escolar,  excluído  o  tempo  reservado  aos  exames  finais,  quando

houver. Já o inciso IV desse mesmo artigo dispõe que “o controle de frequência fica a

cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo

sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para

aprovação”. Essas são, pois, regras básicas desse nível de educação, às quais todos

os alunos, professores e gestores escolares devem se submeter, independentemente

de quaisquer convicções, sejam elas religiosas ou não.

Entretanto, caso venha a ocorrer a suspensão de trabalho escolar, em parte ou no

todo, evidencia-se a necessidade de sua reposição, para o cumprimento do disposto

na  LDB.  Dessa  forma,  a  reposição  de  aula  só  é  obrigatória  quando  os  alunos

coletivamente forem impedidos de estar presentes, e não quando ocorrer a ausência

de um aluno em sala de aula, por razões pessoais, ocorrência que seria considerada

falta, sem a possibilidade de reposição dessa aula para fins de frequência escolar .
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No tocante a faltas por convicção religiosa, informamos que as tentativas de se

determinar, por via judicial, o direito de reposição de aulas importaram em sucessivas

negativas  por  parte  das  instâncias  superiores.  Nesses  casos,  o  Poder  Judiciário

entendeu que, embora a Constituição Federal  proteja a liberdade de crença e de

consciência e o princípio de livre exercício dos cultos religiosos, conforme disposto no

inciso IV do art.  5º,  ela não prescreve,  em nenhum momento,  o dever  estatal de

facilitar, propiciar, promover o exercício ou o acesso às prescrições, aos ritos e rituais

de cada religião. De fato, estabelece apenas o dever do Estado de proteger os locais

de culto e suas liturgias.

Ademais, entende o Poder Judiciário que a participação presencial do aluno em

75%  das  aulas  é  uma  exigência  da  legislação  federal  e  que,  portanto,  o  não

comparecimento às aulas por conta de convicção religiosa está ao arrepio da lei. Não

há que se falar em tolhimento à liberdade religiosa, pois a frequência mínima não é

uma exigência imposta para que a pessoa possa ir contra seus princípios religiosos;

ao  contrário,  a  liberdade  de  consciência  e  de  crença  religiosa  deve  ser  exercida

independentemente do tratamento excepcional, pois é direito de cada cidadão.

Existem, no entanto, experiências desenvolvidas por algumas instituições de ensino

superior do País, que, por meio da negociação e do acordo mútuo, vêm conseguindo

amenizar  a  situação  da  frequência  escolar  de  alunos  com  convicções  religiosas

conforme definidas no projeto de lei em comento.

Assim, entendemos que, se impedidos de determinar por lei a reposição de aulas

ou abonar faltas dos alunos que a proposição em análise define, podemos, por outro

lado, propiciar um primeiro passo para que seja aberto o diálogo entre o poder público

e as partes interessadas. Esse é o motivo que nos leva a apresentar a Subemenda nº

1 à Emenda nº 1, apresentada em Plenário.

Por fim, faz-se necessária, em razão da boa técnica legislativa, a apresentação da

Emenda nº 2,  que visa a suprimir  a expressão “educação”  do § 2º  do art.  1º  do

Substitutivo  nº  1,  que  cria  redundância  de  conceituação  com  a  expressão

“estabelecimentos de ensino”.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nº 1 ao Substitutivo nº1
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na forma da Subemenda nº1, a seguir apresentada, e apresentamos Emenda nº 2 ao

Substitutivo nº 1.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 o seguinte art. 2º:

“Art.  2º – Os estabelecimentos de ensino da rede pública estadual,  sempre que

possível,  buscarão  alternativas  em  dias  e  horários  letivos  regulares  para  que  os

alunos especificados nesta lei possam cumprir as exigências da Lei nº 9.394, de 20

de dezembro de 1996, no que se refere à frequência escolar.”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se a expressão “educação” do texto do § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 1.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - João Leite, relator - Neilando Pimenta;

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 2 A 7 AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO

DE LEI Nº 1.702/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe altera a

Lei nº 14.185, que dispõe sobre o processo de produção do queijo minas artesanal e

dá outras providências.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade;  à  Comissão  de  Política

Agropecuária e Agroindustrial, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou; e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que

se  manifestou  favoravelmente  à  aprovação  da  matéria  com  a  Emenda  nº  1  ao

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas as Emendas nºs 2

a 7, que vêm a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do

art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela, conforme sugestão do autor em sua justificação, teve seu

escopo ampliado pelo Substitutivo nº 1, apresentado por esta Comissão. A partir de
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contatos, visitas e audiências públicas com os órgãos de governo, associações de

produtores, comerciantes e pesquisadores, o relator propôs a revisão completa da Lei

do Queijo Minas Artesanal, transformando-a na lei dos queijos artesanais de Minas,

sem propor qualquer alteração significativa na regulação imposta à fabricação do já

consolidado queijo minas artesanal.

A  amplitude  alcançada  pela  proposição  trouxe,  como  consequência  natural  e

saudável, a abertura da discussão sobre detalhes técnicos e jurídicos que mereceram

do próprio autor a oferta das emendas ora submetidas a parecer.  O relator,  após

análise detalhada da matéria, oferece, por sua vez, outras emendas com a intenção

de aprofundar os ajustes e aprimorar o texto.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.702/2011, no

1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, com as Emendas nºs 2 a 7, apresentadas

em Plenário, e com as Emendas nºs 8 a 11, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 8

Dê-se ao inciso I do art. 2º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

I – queijo artesanal o queijo produzido com leite integral de vaca, fresco e cru, em

propriedade que mantenha atividade de pecuária leiteira;”.

EMENDA Nº 9

Dê-se ao § 2º do art. 4º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 4º – (...)

§ 2° – Na fabricação do queijo meia-cura, será adot ado o mesmo processo a que se

refere o “caput”, sendo facultativa a utilização das culturas lácticas naturais, garantido

o dessoramento, após a salga seca, como fase de maturação.”.

EMENDA Nº 10

Dê-se ao art. 11 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 11 – Serão realizados regularmente exames laboratoriais de rotina para atestar

a qualidade do produto final.

§ 1º – Os exames laboratoriais de rotina terão sua frequência determinada pelo
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órgão de controle sanitário competente, na forma de regulamento, e serão realizados

às expensas do produtor.

§ 2º – Constatada a não conformidade nos exames de rotina, o órgão de controle

sanitário competente poderá exigir novos exames às custas do estabelecimento, sem

prejuízo de outras ações cabíveis.

§ 3º – Excepcionalmente, a critério do órgão de controle sanitário competente, a

realização de análise fiscal supre a obrigatoriedade de exame laboratorial de rotina

programada para o mesmo período ou data, e os resultados serão disponibilizados

para o estabelecimento.”.

EMENDA Nº 11

Dê-se ao parágrafo único do art. 13 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 13 – (...)

Parágrafo único – Para fins de cadastro no órgão de controle sanitário, será aceita a

planta baixa das instalações físicas.”.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Fabiano Tolentino,  Presidente – Liza Prado,  relatora – Antônio Carlos  Arantes –

Romel Anízio.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 10/7/2012, a seguinte comunicação:

Do  Deputado  Bonifácio  Mourão  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Maurício

Morais, ocorrido no dia 6/7/2012, em Governador Valadares. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2012

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 5.355, DE 12 DE JULHO DE 2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor produtor de metal,

ferro, aço, estruturas metálicas, artigos de serralheria, usinagem, tornearia e solda,

nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de de zembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art.  1° –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  esp ecial  de  tributação  ao

contribuinte  mineiro  do  setor  produtor  de  metal,  ferro,  aço,  estruturas  metálicas,

artigos de serralheria, usinagem, tornearia e solda, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou

financeiro-fiscais  concedidos  por  outros  Estados,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem n° 225/2012.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, 12 de julho de 2012; 224º da Inconfidência Mineira e 191º

da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro – Presidente

Deputado Dilzon Melo – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.356, DE 12 DE JULHO DE 2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor produtor de telhas

de PVC, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art.  1° –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  esp ecial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor produtor de telhas de PVC, nos termos do art. 225 da Lei

n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais

ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem n° 226/2012.
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Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, 12 de julho de 2012; 224º da Inconfidência Mineira e 191º

da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro – Presidente

Deputado Dilzon Melo – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.357, DE 12 DE JULHO DE 2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor produtor de artigos

de limpeza e polimento, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art.  1° –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  esp ecial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor produtor de artigos de limpeza e polimento, nos termos

do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1 975, em virtude de benefícios ou

incentivos  fiscais  ou  financeiro-fiscais  concedidos  por  outros  Estados,  conforme

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 227/2012.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, 12 de julho de 2012; 224º da Inconfidência Mineira e 191º

da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro – Presidente

Deputado Dilzon Melo – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.358, DE 12 DE JULHO DE 2012

Ratifica a concessão de regime especial  de tributação ao segmento econômico-

industrial de embalagens, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art.  1° –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  esp ecial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do segmento econômico-industrial de embalagens, nos termos do
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art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975 , em virtude de benefícios fiscais

concedidos por  outros  Estados,  conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem n° 228/2012.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, 12 de julho de 2012; 224º da Inconfidência Mineira e 191º

da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro – Presidente

Deputado Dilzon Melo – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.359, DE 12 DE JULHO DE 2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao segmento econômico de

fabricação de câmaras frigoríficas, suas partes e peças, nos termos do art. 225 da Lei

n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art.  1° –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  esp ecial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do segmento econômico de fabricação de câmaras frigoríficas,

suas partes e peças, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975,  em  virtude  de  benefícios  fiscais  concedidos  por  outros  Estados,  conforme

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 230/2012.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, 12 de julho de 2012; 224º da Inconfidência Mineira e 191º

da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro – Presidente

Deputado Dilzon Melo – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.360, DE 12 DE JULHO DE 2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

cabines, carrocerias e reboques para caminhões, nos termos do art. 225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
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promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões,

nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de

benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 231/2012.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, 12 de julho de 2012; 224º da Inconfidência Mineira e 191º

da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro – Presidente

Deputado Dilzon Melo – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.361, DE 12 DE JULHO DE 2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art.  1° –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  esp ecial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor de fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais

rodantes, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, d e 26 de dezembro de 1975, em

virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros

Estados, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n°

232/2012.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, 12 de julho de 2012; 224º da Inconfidência Mineira e 191º

da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro – Presidente

Deputado Dilzon Melo – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário
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RESOLUÇÃO Nº 5.362, DE 12 DE JULHO DE 2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico, nos termos do art. 225

da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e

doméstico, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em

virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros

Estados, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n°

233/2012.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, 12 de julho de 2012; 224º da Inconfidência Mineira e 191º

da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro – Presidente

Deputado Dilzon Melo – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.363, DE 12 DE JULHO DE 2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

espumas e apoios de cabeça para assentos automotivos, nos termos do art. 225 da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor  de  fabricação  de  espumas  e  apoios  de  cabeça  para  assentos

automotivos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em

virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros

Estados, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº

235/2012.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, 12 de julho de 2012; 224º da Inconfidência Mineira e 191º

da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro – Presidente

Deputado Dilzon Melo – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.364, DE 12 DE JULHO DE 2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

móveis, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art.  1° –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  esp ecial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor de fabricação de móveis, nos termos do art. 225 da Lei

n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais

ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem n° 234/2012.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, 12 de julho de 2012; 224º da Inconfidência Mineira e 191º

da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro – Presidente

Deputado Dilzon Melo – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Presidência dos Deputados José Henrique, Rômulo Viegas e Adelmo Carneiro Leão

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

Correspondência:  Mensagem nº  270/2012 (encaminhando as Indicações nºs  64 a

67/2012), do Governador do Estado - Ofício nº 3/2012 (comunicando a retificação do

Relatório  Geral de Apuração das Eleições de 2010, com a alteração do resultado

relativo ao cargo de Deputado Estadual na circunscrição de Minas Gerais, em face do
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trânsito em julgado das decisões proferidas nos processos de registro de candidatura

de Maria  Lúcia  Soares de  Mendonça,  Leonídio  Henrique Corrêa  Bouças,  Rodinei

Ferreira Dias e Walter Rodrigues Filho), do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral -

Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei

nº 3.336/2012 - Requerimentos nºs 3.448 a 3.472/2012 - Requerimentos da Comissão

Especial das Enchentes e da Comissão da Pessoa com Deficiência - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Educação, de Administração Pública, de Saúde, da

Pessoa com Deficiência e de Assuntos Municipais e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

-  Oradores  Inscritos:  Discursos  do  Deputado  Sebastião  Costa,  da  Deputada  Liza

Prado e dos Deputados André Quintão e Ulysses Gomes - 2ª Parte (Ordem do Dia):

1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr.

Thiago  de  Pádua Batista  Machado para  o Cargo de Diretor-Geral  da Agência  de

Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço  -  Comunicação  da

Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Discussão  e  Votação  de  Pareceres:

Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2011 e dos

Projetos de Lei nºs 327, 349, 353, 625, 1.545, 1.782, 2.469 e 2.745/2011 e 2.781,

2.784, 2.915, 3.034, 3.086 e 3.257/2012; aprovação; declarações de voto - Votação

de  Requerimentos:  Requerimentos  da  Comissão  Especial  das  Enchentes  e  da

Pessoa com Deficiência;  aprovação -  Requerimento  nº  3.043/2012;  aprovação na

forma  do  Substitutivo  nº  1  -  Requerimentos  nºs  3.051,  3.067,  3.068,  3.069  e

3.073/2012; aprovação - Requerimento nº 3.150/2012; aprovação com a Emenda nº 1

-  Requerimentos  nºs  3.151,  3.152  e  3.153/2012;  aprovação  -  Requerimento  nº

3.188/2012; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento nº 3.220/2012;

aprovação - Requerimento nº 3.222/2012; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Requerimentos nºs 3.223, 3.224, 3.225, 3.226 e 3.279/2012; aprovação - 2ª Fase:

Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do

Deputado Sargento  Rodrigues;  aprovação -  Inexistência  de  quórum especial  para

votação de projeto de lei  complementar;  chamada para recomposição de quórum;

existência  de  número  regimental  para  votação  de  projeto  de  lei  complementar  -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar  nº 28/2012; aprovação na
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forma do vencido em 1º turno - Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto

de  Lei  nº  2.920/2012;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  encerramento  da

discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda nº 1;

aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -

Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir  - Duilio de Castro - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino -  Fábio Cherem - Glaycon Franco -  Gustavo Perrella -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor

Xavier  -  Juninho Araújo -  Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz  Henrique -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Lamac -

Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Correspondência

- O Deputado Tenente Lúcio, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 270/2012*

Belo Horizonte, 5 de julho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, e em

observância à legislação específica, submeto à aprovação dessa egrégia Assembleia

Legislativa,  mediante  argüição  pública,  os  nomes  dos  seguintes  indicados  para

exercer as funções de Conselheiro do Conselho de Defesa Social:

I - Senhor Sérgio Rodrigues Leonardo, Conselheiro da OAB/MG, pela Ordem dos

Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais;

II  -  Senhora  Vilma  Tomaz,  Diretora  Secretária  do  Sindicato  dos  Jornalistas

Profissionais de Minas Gerais,  pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado de Minas

Gerais;

III – Senhor Rogério Jorge de Aquino e Silva, pela Força Sindical;

IV - Professor Marcus Vinícius Gonçalves da Cruz, pela Fundação João Pinheiro,

especialista de notória experiência no setor designado pelo Governador do Estado.

A indicação dos nomes tem por objetivo concluir a composição do Conselho, cujos

trabalhos contribuirão  para a eficácia das ações  voltadas à  segurança pública no

Estado, missão essa para a qual conto com a colaboração dessa egrégia Casa.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 64/2012

Indicação do nome do Sr. Sérgio Rodrigues Leonardo para o cargo de Conselheiro

do Conselho de Defesa Social.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 65/2012

Indicação do nome da Sra. Vilma Tomaz para o cargo de Conselheira do Conselho

de Defesa Social.
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- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 66/2012

Indicação  do  nome  do  Sr.  Rogério  Jorge  de  Aquino  e  Silva  para  o  cargo  de

Conselheiro do Conselho de Defesa Social.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 67/2012

Indicação do nome do Sr.  Marcus Vinícius Gonçalves da Cruz para o cargo de

Conselheiro do Conselho de Defesa Social.

- À Comissão Especial.

OFÍCIO Nº 3/2012

Do Sr. Brandão Teixeira, Presidente da Comissão Apuradora das Eleições de 2010,

do TRE-MG, comunicando que esse Tribunal retificou o Relatório Geral de Apuração

das Eleições de 2010, com alteração do resultado relativo  ao cargo de Deputado

Estadual. (- À Mesa da Assembleia.)

OFÍCIOS

Dos  Srs.  Aécio  Neves,  Senador,  e  Aelton  Freitas,  Deputado Federal,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.843/2012 , da Comissão de Defesa do

Consumidor.

Da Sra. Ana Lúcia Gazzola, Secretária de Educação, informando o nome de seu

representante  em audiência  pública  da Comissão de Cultura em Uberlândia.  (-  À

Comissão de Cultura.)

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, agradecendo voto

de congratulações formulado por esta Casa, em atenção a requerimento do Deputado

Duarte Bechir, por sua posse na Academia Nacional de Economia.

Do Sr. Antônio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência  Social,  informando  a  liberação  de  recursos  financeiros  para  o  Fundo

Estadual de Assistência Social. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os

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

Interno.)

Do  Sr.  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.874/2012,  do  Deputado
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Anselmo José Domingos.

Da  Sra.  Cleusa  R.  da  Silveira  Bernardo,  Secretária  de  Atenção  à  Saúde  do

Ministério da Saúde (substituta), prestando informações relativas ao Requerimento n°

2.783/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Dos Srs. Denilson Aparecido Martins, Geraldo Antônio Henrique da Conceição e

Marcus Vinicius Bolpato da Silva, da Sra. Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni e

do Sr. Raimundo Lustosa Filho, respectivamente, representantes legais do Sindpol,

do Sindipúblicos, do Sinffaz, da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de

Minas Gerais e da Associação dos Exatores do Estado de Minas Gerais, solicitando

seja realizada visita da Comissão de Administração Pública ao Governador do Estado

para  discutir  o  fechamento  de  postos  fiscais  e  administrações  fazendárias,  em

atenção  a  requerimento  aprovado  por  essa  Comissão.  (-  À  Comissão  de

Administração Pública.)

Do  Sr.  Dirceu  Brás  Aparecido  Barbano,  Diretor-Presidente  da  Anvisa,

encaminhando relatório referente às atividades desse órgão em 2011 e exemplar da

revista “Anvisa Debate”. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Djalma Bastos Morais, Presidente da Cemig, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 3.109/2012, da Comissão de Direi tos Humanos .

Do Sr. Flávio Galvão Lima, Diretor Técnico do Hospital das Clínicas Samuel Libânio,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a

requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Do  FNDE,  informando  a  liberação  dos  recursos  financeiros  que  menciona,

destinados  a  garantir  a  execução  de  programas  desse Fundo.  (-  À  Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Gen.-Div.  Ilídio  Gaspar  Filho,  Comandante  da  4ª  Região  Militar,  prestando

informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Segurança  Pública

encaminhado pelo Ofício nº 1.449/2012/SGM.

Do Sr.  Gilberto Vieira  dos  Santos,  Comandante da  Guarda Municipal  de  Betim,

indicando o Sr. Miguel Welton Martins de Lima para representante em comissão de

estudos  referida  no  Requerimento  nº  3.106/2012,  da  Comissão  de  Segurança
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Pública.

Da Sra. Hellen Caires Teixeira, Assessora da Defensoria Pública-Geral, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 3.113/2012 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Hércio José Ramos Brandão, Superintendente de Relações Institucionais da

Aneel  (2),  prestando  informações  relativas  aos  RequerimentoS  n°s  2.373  e

3.027/2012, do Deputado Elismar Prado.

Da  Sra.  Janete  Rocha  Pietá,  Deputada  Federal,  agradecendo  convite  para

participar  de  debate,  patrocinado  pela  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  sobre

enfrentamento  à  violência  contra  a  mulher,  encaminhado  pelo  Ofício  nº

1.499/2012/SGM. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do  Sr.  João  Oreste  Dalazen,  Presidente  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.014/2012,  da Comissão do

Trabalho.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  comunicando  a

indicação  do  Sr.  Nívio  Pinto  de  Lima  para  a  reunião  de  audiência  pública  da

Comissão  de  Transporte  na  Câmara  Municipal  de  Timóteo.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Do Sr. José Luiz Motta de Avellar Azeredo, Coordenador da Assessoria Federativa

do  Ministério  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.984/2012 , do Deputado Bosco.

Do Sr. José Vieira Filho, Secretário Municipal de Esporte e Lazer de Belo Horizonte,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.196/2012,  da Comissão da

Pessoa com Deficiência.

Da  Sra.  Lídia  Maria  de  Carvalho  Otoni  Vasconcellos,  Secretária  Municipal  de

Governo (interina) de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao Projeto de

Lei  nº  1.858/2011,  em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça.  (-

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.858/2011.)

Da  Sra.  Lídia  Maria  de  Carvalho  Otoni  Vasconcellos,  Secretária  Municipal  de

Governo  (interina)  de  Belo  Horizonte  (2),  prestando  informações  relativas  aos

Requerimentos  nºs  2.166/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  2.503  a
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2.529/2012, do Deputado Anselmo José Domingos.

Do  Sr.  Luís  Cláudio  da  Silva  Chaves,  Presidente  da  OAB-MG,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.955/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Fiscalização Financeira. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

1.955/2011.)

Do  Sr.  Luiz  Custódio  Cotta  Martins,  Presidente  da  Associação  das  Indústrias

Sucroenergéticas  de  Minas  Gerais,  encaminhando  exemplar  do  relatório  de

atividades dessa associação no período 2011-2012. (- À Comissão de Turismo.)

Da  Sra.  Luzia  Toledo,  Presidente  da  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública  da

Assembleia  Legislativa  do  Espírito  Santo,  encaminhando  o  documento  “Carta  do

Espírito  Santo – renegociação já”,  que expõe a situação de endividamento desse

Estado com o governo federal. (- À Comissão Especial da Dívida Pública.)

Do Sr. Marcelo de Castro Moreira, Procurador do Estado, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.191/2012, da Comissã o de Assuntos Municipais.

Da Sra. Marcia Cristina Krempel, Presidente do Conselho Federal de Enfermagem,

agradecendo  manifestação  de  aplauso  formulada  por  esta  Casa  em  atenção  a

requerimento da Comissão do Trabalho.

Da  Sra.  Márcia  Luiza  Vilela  Terra,  Secretária-Geral  da  Câmara  Municipal  de

Varginha, encaminhando requerimento do Vereador Armando Fortunato Filho em que

solicita  a  realização  do  ciclo  de  debates  “Siga  Vivo  –  pelo  Fim  da  Violência  no

Trânsito” nesse Município.

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

PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 768/2011,  das

Comissões de Educação e de Segurança Pública. (- Anexe-se ao Requerimento nº

768/2011.)

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

PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.927/2012,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Marcone  Gonçalves  dos  Santos,  Secretário  de  Comunicação  Social  do

Conselho  Nacional  de  Justiça,  encaminhando  exemplares  do  livro  “Mutirão

Carcerário:  Raios-X  do  Sistema  Penitenciário  Brasileiro”.  (-  À  Comissão  de
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Segurança Pública.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 2.554/2 012, da Comissão de Direitos

Humanos,  2.761/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  e  2.793/2012  ,  do

Deputado Neilando Pimenta.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (2),  prestando

informações  relativas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  2.036,  2.542,  2.549,  2.551,  2.642,

2.665,  2.680,  2.684,  2.760  a  2.762/2011,  2.787,  2.865,  2.908,  2.933,  2.953  e

3.068/2012, em atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexem-

se aos respectivos projetos de lei.)

Da Sra. Maria Emília Lisboa Pacheco, Presidente do Consea, agradecendo voto de

congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento do Deputado

Adelmo Carneiro Leão.

Da  Sra.  Marta  Maria  do  Amaral  Azevedo,  Presidente  da  Funai,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.975/2011 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do  Sr.  Maurilo  Marcelino  Tomaz,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Cláudio,

encaminhando exemplares da revista “Memorial Histórico da Câmara Municipal de

Cláudio”. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do  Sr.  Moisés  Abdo  de  Souza,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Bicas,

encaminhando, em atenção a solicitação do Vereador Aloysio Barbosa Borges, carta

do  Sr.  Aurelino  dos  Santos  Nunes  Coelho  em  que  reivindica  o  reajuste  das

aposentadorias  de  modo  a  recuperarem  a  proporção  que  tinham  em  relação  ao

salário mínimo no momento de sua concessão. (- À Comissão do Trabalho.)

Do  Sr.  Paulo  Leonel  de  Souza  Menezes,  Superintendente  Nacional  de  Gestão

Operacional de Canais da CEF, prestando informações relativas ao Requerimento n°

2.893/2012, do Deputado Elismar Prado.

Do  Sr.  Paulo  Sérgio  Bomfim,  Diretor  do  Departamento  de  Gestão  Interna  do

Ministério  da  Integração Nacional,  informando a  liberação de recursos  financeiros

para  o  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais.  (-  À

Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição
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Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Sebastião Donizete de Souza, Superintendente Regional do DNIT, prestando

informações relativas ao requerimento da Comissão de Transporte encaminhado por

meio do Ofício nº 1.444/2012/SGM.

Do Sr. Sebastião Luiz de Mello, Presidente do Conselho Federal de Administração,

prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Turismo

encaminhado por meio do Ofício nº 1.448/2012/SGM.

Do Sr. Sérgio Alair Barroso, Secretário Extraordinário da Copa do Mundo, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.313/2011 , da Comissão de Turismo.

Do  Sr.  Sérgio  Henrique  Carrato,  Gerente-Geral  de  Regulação  e  Relações

Institucionais  da  MRS  Logística  S.A.,  prestando  informações  relativas  ao

requerimento  da  Comissão  de  Transporte  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº

1.445/2012/SGM.

Do Sr. Vicente José de Lima Neto, Chefe de Gabinete do Ministério do Esporte,

prestando  informações  relativas  ao  requerimento  do  Deputado  Marques  Abreu

encaminhado por meio do Ofício nº 988/2012/SGM.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.336/2012

Declara de utilidade pública o Centro de Assistência Social Edificando, com sede no

Município de Raposos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Assistência  Social

Edificando, com sede no Município de Raposos.

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

Sala das Reuniões, 11 de julho de 2012.

João Leite

Justificação: O Centro de Assistência Social Edificando, fundado em 18/5/94, com
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sede no Município de Raposos, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como

escopo  a  implementação  de  projetos  nas  áreas  social,  educacional,  cultural,  de

saúde,  entre  outras,  visando  o  desenvolvimento  sustentável  da  comunidade onde

atua. A entidade tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da

população, motivo pelo qual acreditamos que seu reconhecimento como de utilidade

pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Assim  sendo,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.448/2012, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Três Pontas pelo aniversário de emancipação

desse Município.

Nº 3.449/2012, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Guaraciaba pelo aniversário de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.450/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de informações, com cópias, dos estudos e projetos

referentes ao anel  de contorno que ligará Betim ao Bairro Olhos d'Água, em Belo

Horizonte, passando pelo entorno da Regap, detalhando o traçado da obra e as áreas

a ser desafetadas.

Nº 3.451/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de informações, com cópia, sobre o projeto, o planejamento das

ações  e  o  cronograma  das  atividades  referentes  à  implantação  do  esgotamento

sanitário e à construção da estação única de tratamento de esgoto para os Municípios

de Coronel Fabriciano e Timóteo.

Nº 3.452/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de Fazenda pedido de informações sobre os  valores arrecadados com

multas de trânsito aplicadas em operações da Lei Seca e sua destinação.
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Nº 3.453/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  Extraordinária  da  Copa  do  Mundo  pedido  de  informações  sobre  os

assentos  que  serão  instalados  no  Estádio  Governador  Magalhães  Pinto,

especificando-se  os  padrões  dimensionais  de  materiais,  de  qualidade  e  de

desempenho  do  produto,  que  são  objeto  de  recomendação  técnica  do  Comitê

Organizador Brasileiro da Copa 2014. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  3.454/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para que promova a capacitação

de agentes municipais em demandas relacionadas a engenharia, com vistas a dar

celeridade ao atendimento  das emergências relativas  aos impactos dos desastres

naturais, sobretudo ao excesso de chuvas.

Nº  3.455/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para que seja feita,

através do Deop e do DER-MG, avaliação dos muros de contenção de enchentes do

Rio São Francisco nos Municípios de Manga, São Francisco e Januária.

Nº  3.456/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Codevasf-MG pedido de providências para que sejam avaliados os

muros de contenção de enchentes do Rio São Francisco nos Municípios de Manga,

São Francisco e Januária. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  3.457/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  DNIT  pedido  de  providências  para  que  seja  feito  um  plano  de

prevenção de danos nas rodovias federais do Estado para o período chuvoso do final

de 2012 e início de 2013. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  3.458/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de providências para que seja assegurada a ligação

dos poços artesianos do Programa Água nas Escolas, implementado pela Copasa-

MG em convênio com o governo do Estado. (- À Comissão de Educação.)

Nº  3.459/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de informações sobre os motivos pelos quais não

foram solucionados os constantes vazamentos na rede de abastecimento de água do

Município de São José da Lapa.
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Nº  3.460/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações sobre os prazos para

a efetiva execução das obras previstas no programa de revitalização da MG-434. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  3.461/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de providências para o cumprimento do prazo

previsto para o início do funcionamento do novo sistema de abastecimento de água

dos Municípios de São José da Lapa, Vespasiano e Lagoa Santa.

Nº  3.462/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  efetiva

alocação  de  recursos  orçamentários  que  garantam  o  imediato  início  das  obras

previstas no programa de revitalização da MG-434.

Nº  3.463/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido de providências

para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência ao Estádio Independência,

bem como aos  guichês  para  a  compra  de  ingressos,  às  placas  informativas  nas

proximidades do estádio, às vagas exclusivas no estacionamento, à visibilidade dos

jogos em locais exclusivos e à sonorização.

Nº  3.464/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhada manifestação de aplauso à Sra. Ana Lúcia de Oliveira e à equipe da

Coordenadoria Especial da Pessoa com Deficiência; ao Sr. Ricardo Moreira Martins e

à equipe da Gerência de Projetos Institucionais da ALMG e ao Conselho Estadual de

Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  pelo  pronto  atendimento  e  pela

competência  no  desenvolvimento  dos  trabalhos  da  3ª  Conferência  Estadual  da

Pessoa com Deficiência.

Nº  3.465/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que  patrocine  o  I  Encontro  de  Jovens  Surdos  de  Belo  Horizonte  e  Região

Metropolitana.

Nº 3.466/2012, da Comissão de Saúde, em que solicita sejam encaminhados ao

Congresso Nacional as notas taquigráficas da 16ª Reunião Ordinária dessa Comissão
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e  pedido  de  providências  para  agilizar  a  tramitação  dos  Projetos  de  Lei  nºs

4.485/2007 e 4.873/2009.

Nº 3.467/2012,  da Comissão de Saúde,  em que solicita  sejam encaminhados à

Presidenta Dilma Rousseff  as notas taquigráficas da 16ª Reunião Ordinária dessa

Comissão  e  pedido  de  providências  para  que  elabore  uma  política  dirigida  aos

trabalhadores  da  extinta  Sucam  expostos  a  pesticidas,  com  previsão  de  pensão

especial  a  esses trabalhadores,  bem como de indenização aos doentes e a suas

famílias.

Nº  3.468/2012,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministério da Saúde pedido de providências para o cadastramento dos servidores da

extinta  Sucam  expostos  a  pesticidas  a  fim  de  que  sejam  submetidos  a  exames

periódicos e tenham acompanhamento médico.

Nº  3.469/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária  e ao Iter-MG

pedido de providências para que sejam estudados os casos de pequenos produtores

rurais que não têm registro de suas terras, embora nelas vivam há várias gerações, a

fim de que obtenham a regularização fundiária.

Nº  3.470/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Superintendência  da  Polícia  Federal  em Minas  Gerais  pedido  de

providências para a apuração da denúncia de que a empresa holandesa ENRC N.V.

teria participado como interveniente em aquisição de imóvel rural em que teria havido

simulação de compra e venda de terras por valor incompatível com o de mercado, em

Grão-Mogol, alegando-se necessidade de adquirir reserva legal de 70ha, embora o

correspondente registro seja de um imóvel com mais de 723ha.

Nº  3.471/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  aos  Centros  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de

Conflitos Agrários e de Meio Ambiente pedido de providências para a apuração da

denúncia de que teria havido simulação de compra e venda de parte de imóvel rural

por valor incompatível com o de mercado, em Grão-Mogol, com posterior concessão

de  direito  real  de  superfície  à  empresa  Miba,  com  interveniência  da  companhia

holandesa ENRC N.V.
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Nº  3.472/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a apuração

da denúncia de que o Sr. Isaías de Oliveira Dias estaria sofrendo ameaças.

-  São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão Especial  das

Enchentes e da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Educação,

de  Administração  Pública,  de  Saúde,  da  Pessoa  com  Deficiência  e  de  Assuntos

Municipais e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião  Costa -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Deputada Luzia

Ferreira, telespectadores da TV Assembleia, profissionais da imprensa, senhoras e

senhores,  minha presença  nesta  tribuna  hoje  deve-se a  uma reflexão  que  quero

compartilhar com os outros Deputados e que talvez os leve a raciocinar na mesma

direção.

Em  primeiro  lugar,  era  natural  que hoje  eu  estivesse  lamentando  um  resultado

desfavorável obtido na escolha dos candidatos a Conselheiro do Tribunal de Contas.

Participei  do  processo,  do  princípio  ao  fim,  dentro  das  normas  e  do  padrão

determinados por esta Casa. Mantive, mesmo diante do resultado desfavorável,  a

serenidade e o silêncio que o ambiente exige, mesmo porque, numa reunião de voto

secreto, qualquer manifestação que um ou outro fizesse estaria induzindo terceiros ao

nosso entendimento. Não é esse o objetivo. Não estou lamentando o resultado; pelo

contrário, aproveito para cumprimentar o Deputado Doutor Viana pela vitória. Não me

considero derrotado e acho que o Deputado Ivair Nogueira também não se vê assim,

porque tivemos uma votação expressiva. As pessoas que votaram em mim fizeram-no

não por indução, precipitação ou imposição do governo, como tentaram mostrar. Pelo

contrário, votaram em mim porque acharam que deveriam votar,  da mesma forma

como votaram nos outros. Eu teria de estar aqui dizendo que terceiros influenciaram o

resultado. Não faço isso. Não procuro culpado. Pelo contrário, assumo o resultado

daquilo  que  me  proponho  a  fazer.  Estou,  portanto,  com  a  minha  consciência
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absolutamente tranquila.

Volto a repetir: cumprimento aquele que obteve mais votos, bem como cumprimento

o Deputado Ivair Nogueira, que participou do processo com toda coragem e ousadia.

Coloco-me diante de todos os colegas com a convicção de que não obtive a maioria

dos votos, mas obtive os votos daqueles que acreditaram em mim e no meu projeto.

Repudio quem tenta mostrar que o governo queria a minha eleição. E até poderia

querer; não seria nada de mais o governo querer a eleição de um aliado. Isso não

seria  nada  demais.  Agora,  não  dá  é  para  fazer  a  associação  de  fatos  que  não

existiram. Volto a repetir que o objetivo maior do processo é engrandecer e fortalecer

o  Poder  Legislativo.  Espero  que  aqueles  que  votaram  em  qualquer  um  de  nós,

candidatos,  não tenham votado por ódio de ninguém, nem por amor exagerado a

alguém, porque qualquer extremo é negativo para a vida. A vida deve caminhar pela

moderação.

Diante disso, quero agradecer a todos os que votaram em mim e expressar meu

respeito aos que não votaram, porque todos nós participamos do projeto, e a mim

cabe legitimá-lo,  respeitando aquele  que  obteve mais  votos.  Porém,  repito:  estou

consciente de que não me vali de situação estranha para obter nenhum voto; ainda

que tivesse percorrido outros caminhos, não seria nada de mais. Entretanto, não o

fizemos porque entendemos que, se o processo era da Assembleia Legislativa, a ela

caberia  decidir.  Agradeço  aos  que  estiveram  do  meu  lado  do  princípio  ao  fim.

Agradeço  a  todos  que  participaram  do  processo,  inclusive  aos  que  comigo

concorreram. Precisamos valorizar o processo, respeitar os colegas nas disputas e

saber entender que a vitória cabe a poucos.

Andando pelo interior de Minas Gerais, um daqueles cidadãos que gosta de história

política, certa feita,  disse-me uma coisa de que nunca mais me esqueci.  O então

Governador Milton Campos, chegando a Ponte Nova, depois de ser derrotado nas

eleições  para  Vice-Presidente  da  República,  foi  engraxar  os  sapatos,  e  alguém

perguntou-lhe: “Dr. Milton, por que o senhor foi perder a eleição?”. Ele respondeu:

“Não, eu não perdi a eleição, meu caro, foi o outro que obteve mais votos do que eu”.

Quer  dizer,  derrotado é quem se entrega;  derrotado é quem não acredita no seu

próprio projeto; derrotado é aquele que não tem coragem de olhar de frente para as
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pessoas; derrotado, na minha avaliação, é quem usa de subterfúgios, coisa que eu

jamais faria, ainda que fosse para ser o único vencedor de qualquer disputa.

Estou com a consciência tranquila.  Quero agradecer aos que estiveram ao meu

lado, quero agradecer à Assembleia Legislativa e valorizar o processo. O Parlamento

precisa ter, cada vez mais, autonomia. Ainda que essa autonomia venha contra os

meus interesses, tenho de pertencer ao poder, e não transformá-lo num instrumento

das minhas vaidades ou pretensões.

Não ambiciono o cargo. Já tive outras oportunidades de disputar cargos da Mesa da

Assembleia. Estou aqui há 22 anos – 21 anos e alguns meses -, e nunca disputei

cargos da Mesa, porque tenho uma formação um pouco presidencialista e sei que o

coletivo  partidário,  o  coletivo  das  Mesas,  precisa  ser  mais  compartilhado.  Então

nunca  me  senti  em  condições  de  contribuir.  Quando  me  sinto  em  condição  de

contribuir,  vou  à  luta  e,  se  der  certo,  fico  muito  feliz.  Se  não  der  muito  certo,

considero-me feliz assim mesmo, porque mais vale a consciência do dever cumprido

do que qualquer resultado temporário. Não conheço o mandato. Cargo, ainda que

vitalício, é vitalício, mas não é permanente, porque a história o substitui.

Espero que aqueles que votaram em qualquer um de nós, candidatos, não tenham

votado por um sentimento de piedade ou qualquer outro – partidarismo ou vaidade -,

mas para fortalecer o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, a democracia, e

respeitar os ditames da consciência de cada um. Quero, portanto, agradecer uma vez

mais – não canso de agradecer – aos que tiveram a coragem de ficar do meu lado, e

a todos que torceram. Àqueles que votaram nos outros candidatos, o meu respeito.

Sou uma pessoa de formação religiosa e aprendi que o ontem só serve para ontem,

mesmo que  para  a  história  e  estou  vivendo  hoje  com  vistas  ao  amanhã.  Muito

obrigado a todos.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) – Exmo. Sr.  Deputado Sebastião Costa -

repito,  Exmo.  Sr.  Deputado Sebastião  Costa  -,  V.  Exa.  engrandece o  Parlamento

mineiro. A disputa aqui travada, na noite de ontem, em nenhum momento representa,

para V. Exa., tenho certeza, a escolha do mais preparado, do mais correto. A escolha

que se proferiu na Casa já vinha com contornos maiores do que a análise crua e fria

da capacidade de V. Exa. Não sou eu que digo, Deputado Sebastião Costa, que V.
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Exa. engrandece esta Casa, tendo chegado aqui com uma trajetória de dar inveja a

muitos mineiros. Homem simples, trabalhador de enxada, formou-se com dificuldade.

Vindo da roça, foi Vereador, Prefeito e Deputado Estadual. Profundo conhecedor das

leis, dá a esta Casa o equilíbrio perfeito para que possamos aprovar as leis dentro do

que pode ser aprovado. Então V. Exa. merece todos os nossos elogios.

Como há muitos para falar, parabéns pela pessoa que V. Exa. é. V. Exa. continua

sendo um dos orgulhos desta Casa, e merece o meu carinho, o meu respeito e a

minha admiração. Parabéns, Deputado Sebastião Costa.

O  Deputado  Sebastião  Costa  -  Muito  obrigado.  Agradeço  ao  Deputado  Duarte

Bechir as suas palavras e o seu estímulo. Quero somente repetir: o ontem pertence à

história, o hoje ainda me pertence, e o futuro pertence a Deus.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) – Permita-me, Deputado João Leite? Quero

também cumprimentar meu companheiro de partido, amigo Sebastião Costa, e amigo

de todos aqui, porque uma das coisas que o marca é a elegância na disputa política,

no  trato  com  as  pessoas,  a  serenidade  e  uma  profunda  convicção  nas  suas

responsabilidades como homem que recebeu uma delegação do povo. Portanto, V.

Exa. é um representante do povo, que exerce essa função com muita determinação,

dedicação e zelo.

Quero lhe dizer, Deputado Sebastião, que a disputa é isso, foi limpa e legítima. O

resultado também foi legítimo, V. Exa. mesmo está referendando isso. Quero também

dizer que o Tribunal perde muito com a sua ausência, pela capacidade de diálogo, de

sabedoria  e  bom  senso  que  V.  Exa.  carrega  em  sua  personalidade.  Capacidade

também de ouvir  e  de conviver  com as  diferenças,  de respeitar  todos e de  criar

consenso,  o  que  é  muito  importante  em  um  órgão  que  faz  julgamento.  Então  é

importante ter também essa serenidade.

Como Presidente do PPS, quero dizer-lhe que nos orgulhamos muito de tê-lo aqui.

O lado bom é que V. Exa. continuará sendo o nosso companheiro, continuaremos

convivendo com V. Exa. No dia a dia, e esta Casa poderá contar com a sua sabedoria

e contribuição. Vamos tê-lo mais perto de nós.

Quero também registrar que o voto secreto leva a isso, leva à articulação que cada

um de vocês fizeram, ao longo de dois meses, V. Exa. e os Deputados Doutor Viana e
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Ivair Nogueira. Com muitas promessas de apoio, o voto secreto é traiçoeiro nisso,

não acontece, muitas vezes, como pretendido. Como ontem aprovamos uma PEC

que  elimina  o  voto  secreto,  penso  que  as  futuras  votações  possam  ser  mais

transparentes e que, nas articulações legítimas de cada candidato, também ficará

cada vez mais  difícil  para nós prometermos  o que não poderemos cumprir  lá  na

frente. Parabéns. V. Exa. foi um candidato muito leal e tranquilo; encarou a derrota

com muita serenidade e sabedoria. Volto a dizer que V. Exa. merecia ter ganhado, no

entanto continuaremos contando com V. Exa., o que é muito bom também.

O Deputado Sebastião Costa – Agradeço a Deputada Luzia, minha companheira de

partido,  pelas  suas  palavras  e  estilo.  Neste  momento,  quero  ouvir,  com  muito

entusiasmo,  o  Deputado  João  Leite,  companheiro  de  muitas  jornadas,  vários

embates, muitas vitórias e algumas não vitórias também; faz parte da nossa trajetória

de vida.

O Deputado João Leite (em aparte)* – Estamos acostumados. A presença de V.

Exa. na tribuna, nesta tarde notável, eminente Deputado Sebastião Costa, realmente

deve figurar nos anais desta Casa. É um ensino, especialmente para os mais jovens,

porque,  nós,  que  estamos  há  mais  tempo  nesta  Casa,  já  conhecemos  as  suas

manifestações  e  atitudes.  Há algo  que V.  Exa.  disse,  nesta tarde,  que deve ficar

registrado:  “como  escolhemos  um  candidato?”.  Escolheria  o  Deputado  Sebastião

Costa porque, de alguma forma, temos votação na mesma região de Minas Gerais e

eu  poderia  ganhar  um  naco  nessa região,  é  legítimo,  é  possível  acontecer  isso.

Votaria no Deputado Sebastião Costa porque alguém pediu, alguém com poder, ou

votaria porque ele me pediu primeiro. Afastei todas essas questões da minha escolha.

Escolhi o Deputado Sebastião Costa por causa da sua história, do seu currículo, por

conhecê-lo pessoalmente e por conviver com ele por mais de 18 anos, nesta Casa.

Juntos escolhemos muitas Mesas, muitos representantes da Assembleia. Apesar do

conhecimento, do notório saber,  essa é a primeira vez que o Deputado Sebastião

Costa  apresenta  o  seu  nome.  Escolhi  também  porque,  quando  perdemos  uma

eleição, V. Exa. permaneceu comigo, nesta Casa, durante quatro anos na Oposição.

V. Exa. não muda, é do mesmo lugar, faz as mesmas coisas.

Escolhi apoiá-lo não porque V. Exa. me pediu primeiro ou porque ganharia alguma
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coisa na nossa região ou porque alguém me pediu, mas é por causa da sua história:

escrevente  de  fórum,  de  cartório,  Vereador,  Prefeito,  Presidente  da  Comissão de

Justiça, vários mandatos de Deputado e essa figura proba e reta. Por isso o escolhi.

Por isso que quis elegê-lo, porque V. Exa. representa o que a Assembleia Legislativa

de Minas Gerais tem de melhor.

Parabéns, porque é a primeira vez que V. Exa. apresenta o seu nome, um nome de

peso para  nos  representar  no  Tribunal  de  Contas  ou  em  qualquer  outra  missão.

Parabéns.

O Deputado Sebastião Costa – Obrigado, Deputado João Leite, companheiro de

várias jornadas. O Deputado João Leite e eu somos amigos e, como disse, tivemos

experiências de muitas vitórias, alguns insucessos também, mas não recebemos nem

os insucessos como derrota. Recebo todas as questões como uma oportunidade, um

novo aprendizado e um novo momento.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Sebastião  Costa,  hoje

estamos no dia seguinte à eleição, e V. Exa.,  mais uma vez, demonstra como se

procede com dignidade.  V.  Exa.  está  nessa tribuna não apenas  agora com suas

palavras,  mas ao longo de todo o seu procedimento,  que conhecemos há longos

anos, e está demonstrando que prefere afrontar o mundo servindo a sua consciência

a afrontar a sua consciência para servir ao mundo, como nos ensinou Voltaire.

V. Exa. citou Mílton Campos com muita procedência, pois ele ensinou a todos nós

que não existe derrotado, mas aquele que tem menos voto. E foi o que aconteceu

com V. Exa. e com o Deputado Ivair Nogueira. O Deputado Doutor Viana ganhou, e

desejamos a ele toda felicidade no Tribunal de Contas, uma pessoa que também tem

os  seus  méritos.  V.  Exa.  também nos  demonstrou  o  que,  com  certeza,  todos  os

Deputados procuraram fazer: votar de acordo com o que manda a Constituição do

Estado  de  Minas  Gerais.  Ela  tem  os  seus  ditames  a  respeito  da  eleição  do

Conselheiro do Tribunal de Contas. Certamente, todos os colegas procuraram seguir

os ditames da nossa Carta Máxima.

Tenho de agradecer a V. Exa. por tudo que tem feito por esta Casa. Como um dos

Deputados que tem a honra de pertencer a esta Casa, por tudo que V. Exa. tem feito

ao longo de toda a sua vida e, com certeza, irá fazer muito mais por esta Casa e por
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este Estado. Deputado Sebastião Costa, parabéns pela sua dignidade.

O Deputado Sebastião Costa – Quero agradecer ao Prof. Bonifácio Mourão, pois foi

meu professor.  Embora sejamos da mesma idade,  por coincidência,  recomecei os

estudos um pouco mais velho. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pois

tenho certeza de que há algum tempo está esperando para intervir.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, caríssimo Deputado

Sebastião Costa. Ouvi atentamente V. Exa., de voz embargada, do alto dessa tribuna,

fazendo um agradecimento a todos os pares, aos que depositaram confiança em seu

nome e aos que não lhe deram o voto. E, neste momento, V. Exa. vem exatamente

falar da sua satisfação em ter participado desse processo democrático, constitucional.

Com certeza, V. Exa., ao apresentar seu nome para uma vaga de Conselheiro do

Tribunal de Contas, se assim fez, não o fez sozinho, mas fê-lo estimulado pelos seus

amigos, pelos seus admiradores e por toda essa legião de pessoas do longo de sua

história,  da  sua  trajetória  e  da  sua  família.  V.  Exa.  construiu  sua  carreira  no

Parlamento de forma eficaz, respeitosa e vigorosa.

Associando-me a V. Exa., quero também dizer que nós, parlamentares, temos por

V. Exa. profunda admiração. Particularmente, por nossa convivência por cinco anos

na  Comissão  de  Justiça,  em  que  V.  Exa.  sempre  me  aconselhava  e  era  meu

professor  nos  momentos  e  projetos  mais  difíceis.  Tenha  certeza  de  que  V.  Exa.

combateu  o  bom  combate,  com  dignidade  e  decoro,  um  exemplo  para  todos  os

parlamentares.

Não aceite esse resultado como derrota, mas como uma trajetória na vida política,

em  que  nós  enfrentamos  as  urnas.  V.  Exa.  é  um  grande  vencedor,  e  lhe  rendo

homenagens. Com certeza V. Exa. marcou um importante ponto neste Parlamento

com essa disputa para a vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas. Felicidades.

O Deputado Sebastião Costa – Obrigado. Consulto o Presidente se posso conceder

aparte aos Deputados Hely Tarqüínio e André Quintão.

O  Sr.  Presidente  –  Concedo-lhe  mais  1  minuto  para  cada  Deputado,  pois  a

Deputada Liza Prado está ansiosa para assomar à tribuna.

O  Deputado  Sebastião  Costa  –  Obrigado.  Concedo  aparte  ao  Deputado  Hely

Tarqüínio.
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O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) – Caro Deputado Sebastião Costa, nesta

tarde, após a eleição de ontem, quero abraçá-lo e render minhas homenagens à sua

conduta desde quando aqui chegamos, em 1991. De lá para cá, V. Exa. escreveu

uma bela história neste Parlamento, a história de um homem que sabe representar as

pessoas que confiam em V. Exa., pois já trouxe um currículo de Vereador, Prefeito e

cidadão. Cidadão na melhor expressão da palavra: bom pai, bom filho e grande ser

humano, iluminado por uma inteligência que sabe discernir entre os momentos de

vitórias e derrotas. A palavra “derrota” não tem essa conotação pejorativa, porque a

vida é guerra pura pela sobrevivência, em que cada um tem seu destino e escreve

sua história no contexto da sociedade.

E aqui neste Parlamento V. Exa. nos orgulha muito, principalmente nas suas ações,

que traduzem os pensamentos e convicções da pessoa. Lá na Comissão de Justiça

V.  Exa.  me iniciou não apenas como médico,  mas tendo a sabedoria jurídica,  do

aspecto constitucional e legal, orientando muita gente. V. Exa. já disse que teve um

professor, o Mourão. Nessa atmosfera de cumprir a nossa missão na Comissão de

Justiça,  onde  estive  por  quatro  anos  e  tive  a  oportunidade  e  o  privilégio  de  ser

Presidente  por  dois  anos,  é  que  começam  a  conformar-se  as  pretensões  da

sociedade, as diferenças, os preconceitos e também o sistema de governo sob cuja

égide  vivemos.  V.  Exa.  sempre  teve  a  virtude  de  saber  discernir  entre  a  tese  a

antítese, e soube sempre fazer essa conciliação para atender a sociedade mineira, o

nosso povo de Minas Gerais, a sua região.

Hoje,  aqui,  um  dia  após  a  eleição,  queremos  dizer  que  quem  ganhou  foi  o

Parlamento mineiro, que continua com a sua presença, com a sua luz, com a sua

temperança, com a sua boa e melhor conduta de parlamentar isento sob todos os

aspectos e toda lisura.

E aqui, ao mesmo tempo, também gostaria de prestar homenagem àquele que foi

laureado como Conselheiro de Contas do nosso Tribunal, Doutor Viana, cuja história

fala muito. Ele recebeu a votação da maioria. Também ao Deputado Ivair, que colocou

seu nome com denodo e teve bela votação. Sabemos que cada um tem uma forma

de opinar de acordo com suas convicções, de acordo com sua consciência.

Quero reafirmar a minha amizade, a minha confiança em você, que é um professor



862
____________________________________________________________________________

para todos nós. Quem ganhou foi o Parlamento mineiro, assim como o Tribunal de

Contas, que terá o Doutor Viana. Este Parlamento ganha também com a continuação

do nosso querido Deputado Ivair Nogueira.

Desejo a V. Exa. muitas felicidades. Sei que seu testemunho é rico e pontilhado de

vitórias e da nossa melhor consideração. Um grande abraço e que Deus o continue

iluminando para que se faça sempre presente. Quero ter a oportunidade e o privilégio

de continuar junto de V. Exa. Muito obrigado.

O  Deputado  Sebastião  Costa  -  Agradeço  ao  Deputado  Hely  Tarqüínio.  Com  a

palavra,  o  Deputado  André  Quintão,  conforme  autorizado  pelo  Presidente.  Em

seguida, encerrarei minha participação aqui.

O  Deputado  André  Quintão  (em  aparte)*  –  Primeiramente  quero  parabenizá-lo,

Deputado  Sebastião  Costa,  pelo  pronunciamento  e,  sobretudo,  pela  forma  como

participou dessa disputa a uma vaga no TCE. Serei breve, até pelo tempo, mas existe

uma frase que gostaria de dizer a V. Exa. Ainda que não tenha sido eleito, V. Exa.

pode  ter  certeza  de  que  saiu  maior  desse  processo  do  que  entrou.  Tenha  essa

certeza, pela forma e pela conduta que teve durante o processo. Às vezes isso vale

mais  que uma vitória.  V.  Exa.  continua no Parlamento,  à frente  da  Comissão de

Justiça,  uma das  mais  importante  desta  Casa,  com  uma conduta  absolutamente

correta. Dou esse testemunho como integrante dessa Comissão. Reitero o que disse

à Deputada Luzia Ferreira. Temos de acabar com toda forma de votação secreta,

porque até no debate público as posições ficam mais explicitadas.

Um  comentário  também  sobre  algo  que  V.  Exa.  mencionou  no  início  de  seu

discurso.  Todos  os  três  candidatos:  Ivair,  Doutor  Viana  –  o  escolhido,  a  quem

parabenizamos - e V. Exa. participaram de uma disputa acirrada por méritos próprios

e  pelas  decisões  partidárias,  não  por  influência  de  terceiros.  Aliás,  se  fosse  por

influência de terceiros, diria que nunca vi governo perder indicação aqui dentro. Esse

argumento foge de qualquer racionalidade. Não conheço candidato do governo que

perdesse nesses 10 anos de Assembleia Legislativa. V. Exa. pode ter certeza de que

o respeito somente cresceu durante o processo.

O Deputado Sebastião Costa – Agradeço ao Deputado André Quintão, amigo e

companheiro da Comissão de Justiça. Peço desculpas ao Deputado Zé Maia, a quem
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queria conceder a palavra. Encerro minha participação dizendo: Sr. Presidente, Srs.

Deputados,  o ontem pertence à história;  o hoje me pertence;  o futuro pertence a

Deus.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* – Meu querido Deputado Sebastião Costa, quero dizer que

uma batalha se faz, companheiro Deputado, de muitas lutas. Ontem V. Exa. fez um

bom combate. Tenho certeza de que esta Casa estará apta, num primeiro momento, a

fazer justiça à altura de sua capacidade. Parabenizo o Deputado Doutor Viana, assim

como o Deputado Ivair Nogueira, e V. Exa., Deputado Sebastião Costa. Parabenizo-

os pelo pleito.

Concedo  1  minuto  ao  Deputado  Rômulo  Viegas,  que  quer  falar  ao  Deputado

Sebastião Costa. Em seguida farei meu pronunciamento.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  –  Obrigado,  Deputada  Liza  Prado.

Também queremos registrar nosso carinho e estima para com o Deputado Sebastião

Costa, uma referência para todos nós, principalmente para os novatos. Cumprimento

os Deputados Ivair Nogueira, Doutor Viana e Sebastião Costa. Deputado Sebastião

Costa, V. Exa. continuará sendo referência, como disse no início,  para todos nós.

Parabéns.

Obrigado, Deputada Liza Prado, pelo aparte.

A Deputada  Liza  Prado*  –  Quero  fazer  meu  pronunciamento  relativamente  ao

sindicato de transportes, para prestigiar  quem transporta os valores e as riquezas

deste país.

Estou assustada com as condições de trabalho dessa categoria em Minas Gerais.

Neste momento, está havendo uma audiência pública na Comissão do Trabalho, em

que se discutem as  condições de trabalho dos motoristas  e demais  pessoas que

trabalham no transporte. E fiquei assutada ao saber que não tem banheiro dentro

daquele carro de transporte. Vocês sabiam disso? Não precisava haver, se a pessoa

tivesse o direito de descer do carro e ir  até um sanitário. Deputado Carlin Moura,

quando  um  motorista  vai  transportar  determinado  valor,  por  exemplo,  de  Belo

Horizonte para Uberlândia, ele gastará 8 horas. E ele não pode parar o carro por
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motivo de segurança. Sabem como eles utilizam o sanitário? Eles não o utilizam, têm

de usar garrafas PET. Muitos estão com problemas gravíssimos, estão com doenças

crônicas  renais.  Muitas  pessoas  estão  tendo  de  fazer  transfusão  dos  rins,  estão

fazendo hemodiálise, em razão das péssimas condições de trabalho. Fiquei assutada

ao saber disso.

Deputado Tiago Ulisses, como pode acontecer isso com um setor que, cada vez

mais, vem crescendo em nosso país? E agora parece que há uma monopolização

porque a Prossegur, aquela empresa espanhola, detém quase 90% das empresas de

transportes  de  valores  do  Brasil.  Além  disso,  agora  são  os  trabalhadores  da

tesouraria que fazem a contagem dos valores dentro dos carros. Realmente, eles não

têm condições de trabalho. Há um monopólio  nesse setor e também uma tensão

muito  grande  relacionada  aos  trabalhadores.  Em  contrapartida,  há  o  esforço  do

sindicato,  que luta  por  melhores condições de trabalho,  até mesmo apresentando

proposta de adaptação dos carros, para que esses trabalhadores possam ter suas

condições  de  trabalho  valorizadas.  Além  disso,  Deputado  Elismar  Prado,  V.  Exa.

acredita que, para esquentarem a comida, esses trabalhadores fazem igual à mamãe

fazia quando morávamos na favela? Lá havia uma garrafinha de álcool, e ela fazia

uma chaminé, quando faltava gás, para esquentar a comida. Não sei se V. Exa. se

lembra disso. Imagine o acidente que isso pode causar dentro de um carro fechado!

Ou seja, esses trabalhadores não têm sequer condições de parar para se alimentar

direito. Mesmo que a viagem demore 8, 9 ou 12 horas, eles não podem parar. Então,

é preciso dar condições a essas pessoas que trabalham nesses carros-fortes para

que  tenham  condições  de  trabalho  dignas  e,  principalmente,  para  que  tenham

respeitadas suas necessidades fisiológicas.

Deputado Rômulo Viegas,  é um absurdo ainda haver  trabalhadores vivendo em

circunstâncias análogas àquelas em que viviam os escravos. Creio que a Comissão,

juntamente com o Deputado Celinho do Sinttrocel e com o sindicato, tem feito um

trabalho para valorizar quem transporta esses valores. Quero, aqui, defender esses

vigilantes,  que  ficam  horas  e  horas  em  pé,  sujeitos  a  problemas  seriíssimos  de

circulação  e,  às  vezes,  não  têm  sequer  acesso  aos  equipamentos  ergonômicos

necessários ao bom desempenho de suas funções.
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O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* – Muito obrigado, Deputada Liza Prado.

Quero parabenizá-la por esse pronunciamento, bem como por ter recepcionado no

auditório,  hoje,  na  parte  da  manhã,  o  movimento  de  greve  dos  professores  e

funcionários das universidades federais do Brasil.

É  bom trazer  esse tema à  pauta,  porque,  como eu  disse  da  tribuna hoje  pela

manhã, muitas vezes fica parecendo que só Minas Gerais tem problemas. Vemos

agora a maior paralisação das universidades federais dos últimos 10 anos, e isso faz

os estudantes perderem formatura, emprego e cursos no exterior.  Então, é o que

disse  no  início.  Não  venho  aqui  fazer  discursos  demagógicos  nem  dizer  que  a

Presidente Dilma não gosta de professor  ou que o Governador  da Bahia,  Jaques

Wagner, do PT, também não gosta de professor. Não faço isso.

Acredito que temos de mudar o modelo de distribuição de recursos arrecadados

neste Brasil,  para que Governadores e Prefeitos façam uma verdadeira gestão de

qualidade. Assim, o governo federal poderá preocupar-se com a política internacional,

com as nossas fronteiras e até mesmo com as universidades. Mas acredito também

que a maior parte dos problemas da agenda da sociedade deveria ficar sob cuidados

de Governadores e Prefeitos.

Então,  hoje,  pela  manhã,  ouvimos  pronunciamentos  claros  dos  professores

questionando a carreira, a lamentável... (- É interrompido.)

A Deputada Liza Prado* – As condições de trabalho.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* – Justamente. Questionaram a questão

de logística e infraestrutura. Expandiram demais, mas não se preocuparam com a

reposição dos quadros, em dar melhores condições aos nossos alunos. Quem fala

isso são os professores e o movimento de greve.

Quero  parabenizar  o  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  e  toda  a  Comissão  do

Trabalho  desta  Assembleia  Legislativa  por  recebê-los.  Aliás,  eles  vieram  aqui  de

forma  ordeira  e  respeitosa,  pronunciaram-se  e  apresentaram  ponderações  e

reclamações, mas em momento algum manifestaram-se de forma ofensiva a qualquer

pessoa. Portanto, parabéns pelo pronunciamento.

A Deputada Liza Prado* – Agradeço-lhe, Deputado Rômulo. Temos de ser solidários

com  os  professores  da  rede,  tanto  das  universidades  quanto  dos  centros
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tecnológicos,  dos institutos.  O sindicato e as instituições aqui presentes estão em

greve há quase 60 dias, mas, infelizmente, um funcionário da Presidenta Dilma disse

que não negocia  com grevistas.  Tenho certeza  de que essa não é a  posição da

Presidenta,  uma mulher  que muito  tem avançado.  Mas,  realmente,  não  podemos

concordar com o fato de não negociar e deixar as universidades nessa situação.

Estive na audiência para prestar minha solidariedade aos professores, técnicos e

profissionais que estão em greve há mais de 60 dias. Não há como deixar de lutar por

melhores  condições  de  trabalho.  Aliás,  uma das  pessoas  da  UFMG questionava:

como poderia dar uma boa aula se não havia sequer laboratório para sua turma, se

não havia condições mínimas de trabalho?

Prof. Carlinhos, lá em Contagem é pior ainda: de 22 Funecs, a Prefeitura fechou 19.

O povo vai votar agora; independentemente de quem for seu candidato, deve votar

em quem fizer compromisso com a população de reabrir todas as Funecs. Deputado

Rômulo,  não  podemos  permitir  que  a  escola  fique  sucateada.  A Deputada Maria

Tereza Lara sabe da situação, pois é uma lutadora. O Deputado André Quintão, como

meu amigo de Betim, o Pinduca, também sabe como temos de lutar para que essa

moçada não fique nas drogas. É fundamental que haja cursos especializados e um

bom  ensino.  Portanto,  as  nossas  universidades  têm  de  contar  com  professores

valorizados, e assim também a rede estadual.

Fomos lá prestar nossa solidariedade. Agora, prestamos solidariedade também a

essa categoria de  vigilantes  de  transporte de  valores.  Fico  muito  angustiada.  Em

Uberlândia, por exemplo, ocorreram 17 explosões. No Estado, em 2011, foram 34

ocorrências;  agora,  em  2012,  já  tivemos  73.  Houve  um  aumento  de  115%  de

explosões  só  de  caixas  eletrônicos  do  Estado.  As  cidades  onde  ocorreram  mais

explosões  foram  Belo  Horizonte,  com  39;  em  2º  lugar  está  Uberlândia,  com  17;

Contagem, com 15; e Betim, com 6. Já as saidinhas de banco: em 2011 foram 349; e

em 2012, 322. Acredito que esse número seja bem maior porque na verdade há um

sub-registro muito grande. Muitas vezes a ocorrência não é feita como se deveria, e

muitos números são maquiados.

Temos de lutar  por  esses trabalhadores que ficam nos caixas eletrônicos e são

vigias. Eles têm uma enorme carga de estresse, pois as condições de trabalho não
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são boas; ganham pouco e enfrentam situações violentas. E os professores também

enfrentam a violência escolar ou mesmo a violência na porta da escola. Precisamos

ter uma política que realmente valorize os trabalhadores,  pois eles necessitam de

condições decentes de trabalho.

No caso de Contagem, por exemplo, o professor fez concurso para trabalhar na

Funec. Lá há cursos profissionalizantes de alto nível, reconhecidos. É um avanço o

Município fazer 22 escolas de ensino profissionalizante, sendo que a obrigação seria

do governo do Estado. O Município recebeu prêmio; há orçamento próprio para isso;

concurso público foi realizado, mas hoje os professores estão com depressão, estão

fora da carreira, em disfunção. Percebemos que estamos vivemos neste mundo do

trabalho  em  que  há  uma  automação  constante,  mas  os  trabalhadores  estão  na

penúria.

A tecnologia deve estar a serviço das pessoas, oferecer condições decentes que

facilitem a vida, diminuam a carga horária, melhorem as condições para que haja

trabalho  para  todos,  a  fim  de  que  as  pessoas  possam  cuidar  de  suas  vidas.

Percebemos que as pessoas não querem ter caixas eletrônicos nos comércios. Os

bancos só querem o  lucro,  o filé,  e  passam serviços às  lotéricas sem oferecer  a

segurança necessária, o que gera a terceirização, a criação do transporte de valores.

Mas não dão condições aos vigilantes de prestarem um bom serviço. Vivemos uma

onda de violência. Temos de trabalhar para combater a pobreza, oferecer condições

de  trabalho.  A  violência  não  está  acabando,  mas  podemos  reduzi-la  adotando

algumas medidas,  tais  como melhorar  as condições de trabalho,  vigiar  melhor  as

nossas fronteiras, evitar a entrada de armas e drogas e o ataque a caixas eletrônicos.

Estão  vendendo  dinamite  na  divisa  do  Brasil.  Estivemos  com  o  Secretário  de

Segurança do Rio Grande do Sul, que nos disse que, ao atravessar a ponte, você

pode comprar dinamite com facilidade. Nada é escondido, pois não há fiscalização.

Vivemos num mundo onde as condições de trabalho estão precarizadas. Deputado

Sargento Rodrigues, V. Exa. conta com o apoio dos policiais – temos amigos policiais

civis e militares e Agentes Penitenciários – e sabe que suas condições de trabalho

são  bastante  estressantes.  A Polícia  Rodoviária  Federal  precisa  aumentar  o  seu

número de efetivos, porque não consegue trabalhar como deveria. Então precisamos
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dar  condições de  trabalho,  precisamos aumentar o número  de  efetivos da Polícia

Civil. É uma questão emocional, é difícil mexer com a vida. Precisamos melhorar as

condições de trabalho dos professores que estão em greve há mais de 60 dias, dos

vigilantes  de  transporte de  valores,  dos trabalhadores da  tesouraria  que recebem

salário de fome, de quem transporta os valores dos bancos, que só visam ao lucro e,

na  verdade,  não  oferecem  segurança  às  casas  lotéricas,  não  dão  condições  de

trabalho aos funcionários. Precisamos adotar medidas rígidas. A população tem esta

Casa para usar o microfone, que deve servir para dar visibilidade às condições de

trabalho, mostrar as condições da educação e de vida do nosso povo. A comissão

tem  colaborado  para  melhorar  a  qualidade  de  vida,  para  ajudar  o  sindicato,  as

instituições.

Temos 853 Municípios, mas somente 400 possuem delegacia de Polícia Civil. Os

Delegados precisam fazer plantão. Em Uberlândia, se não fosse o apoio da Prefeitura

agora,  não  haveria  espaço  para  fazer  plantão.  Como  trabalhar  em  condições

degradantes  como  a  da  polícia,  que  não  tem  Escrivães  suficientes,  não  tem

condições para prestar o serviço. E a violência está aumentando. Citei o exemplo da

saidinha  de  banco  e  dos  caixas  eletrônicos,  mas  o  índice  de  homicídios  em

Uberlândia e na região do Triângulo aumentou assustadoramente. É preciso oferecer

condições, tomar medidas que nos permitam enfrentar o problema de frente. Esta

Casa já realizou  seminário sobre a segurança,  já  ouviu as  polícias  e as  pessoas

envolvidas nessa área. Sabemos, pois, exatamente o que tem de ser feito. De fato,

devemos utilizar a tribuna constantemente, como ferrinho de dentista, ser firmes na

defesa dos direitos dos trabalhadores e da melhoria da qualidade de vida do nosso

povo, oferecer facilidade para que possa viver melhor. Deputado Rômulo, penso que

é possível ter melhores condições de trabalho. É preciso ajudar os trabalhadores a se

organizarem, a fim de evitar  esse sofrimento. Citei o exemplo de um motorista de

tesouraria que transporta a riqueza dos bancos e não tem condições mínimas sequer

de ir  ao banheiro.  Então que seja instalado banheiro  nos ônibus.  A obrigação do

Ministério do Trabalho é fazer isso. Estamos enviando um documento ao Ministério

Público do Trabalho. Onde estão as condições de trabalho das pessoas? Apreendam

os carros, não deixem que saiam sem adaptações. A fiscalização deve ser rígida. Não
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há banheiro, não há condições para arrumar comida? Sem chance. Não pode rodar

por aí.

O Brasil precisa respeitar as leis. É preciso firmeza, e para isso é preciso também

que o servidor seja valorizado, que tenha condições de trabalho.

Quero encerrar  dizendo que somos solidários  com os  professores,  com os que

estão em greve na rede federal há mais de 60 dias e com os vigilantes, que estão

presentes nesta Casa hoje.

Deixo  aqui  um  abraço  ao  Deputado  Sebastião  Costa,  meu  amigo.  Deputado

Sebastião Costa, que Deus ilumine seu caminho e que o senhor continue sendo essa

pessoa humilde, abençoada por Deus, esse colega que todos adoram e admiram. O

Deputado Doutor Viana foi eleito justamente por essas características – ele está há

mais tempo aqui. Tenho certeza de que a sua vez chegará, e quero estar aqui para

colaborar  com  esse  momento,  vê-lo  realmente  ocupando  um  cargo  a  que

merecidamente o senhor tem direito. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, fiz questão de subir à

tribuna na data de hoje para prestar uma homenagem muito sincera a um ser humano

que foi e continua sendo uma grande referência política para boa parte dos militantes

da esquerda em Minas Gerais.  Há 80 anos,  nascia,  na  cidade de Carmópolis  de

Minas, o nosso querido Dr. Célio de Castro, que hoje completaria 80 anos de vida. Ele

foi um grande militante político, um excepcional médico e teve oportunidade também

de, além de exercer com dignidade e competência sua profissão, nos períodos mais

difíceis vividos pelo Brasil, no período da ditadura, organizar e fortalecer o sindicato

dos médicos e o sindicalismo combativo,  desatrelado da estrutura governamental,

unindo outros sindicatos num momento histórico muito importante. Célio de Castro foi

eleito  Deputado  Federal  por  dois  mandatos:  Deputado  Federal  constituinte,

constituinte nota 10, e depois Líder do PSB na Câmara dos Deputados. Em 1992,

num gesto de desprendimento, concorreu a Vice-Prefeito na chapa do então Vereador

Patrus  Ananias.  Foi  eleito,  abriu  mão  do  seu mandato  exemplar  na  Câmara dos

Deputados, caminhou ombro a ombro com o Prefeito Patrus Ananias, foi Secretário
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de Desenvolvimento Social por um bom período. Depois, na sucessão, disputou a

Prefeitura, ganhou a eleição e foi reeleito. Por um acaso e por obra do destino, Célio

de Castro, no exercício de seu segundo mandato, sofreu um AVC que o debilitou

muito nos anos seguintes e que o fez até sair da atividade política regular. Ele veio a

falecer em 2008.

Faço aqui esta homenagem, porque o Célio de Castro humanista é o exemplo da

boa política. Um homem que, mesmo tendo ocupado todos esses cargos públicos e

tendo sido - o Deputado Mosconi, que é da área, talvez saiba disso - talvez o médico

mais  reconhecido  em  Belo  Horizonte,  como  Vice-Prefeito  não  abria  mão  da  sua

atividade  profissional,  obviamente  com  um  tempo  reduzido.  Mesmo  com  esse

reconhecimento  como  médico  e  com  todos  os  cargos  públicos  que  ocupou,  ele

continuou  com  um  patrimônio  absolutamente  permanente.  Homem  austero,  que

serviu de exemplo de como deve ser um político, que deve servir, e não ser servido

ou se apropriar do exercício da política.

Assim, nesta data, 11 de julho, cumprimento todos os familiares do querido Célio de

Castro. Foi grande sua obra e seu exemplo.

Antes de conceder apartes, quero compartilhar um episódio que poucos conhecem,

para  demonstrar,  Deputado  Carlin  Moura,  a  grandeza  do  nosso  querido  Célio  de

Castro.  Ele  era  Secretário  de  Desenvolvimento  Social  do  governo Patrus  e  Vice-

Prefeito. Eu era Chefe de Gabinete do Patrus. O Célio resolveu, pelas demandas,

pela importância daquele momento, dedicar-se somente ao cargo de Vice-Prefeito,

por sua capacidade, inclusive, de compartilhamento das principais decisões. O Célio

era do PSB. Quando foi discutir isso com o Prefeito Patrus, comunicou que estava

achando melhor aquele caminho. Perguntaram-lhe quem o PSB, como é natural de

uma coligação, indicaria para ocupar aquele espaço. Ele disse para o Prefeito Patrus

que  essa  área  social  era  tão  importante  que  fazia  questão  de  discutir  aquela

indicação  com  a  equipe  que  lá  estava.  Até  para  espanto  nosso,  pela  questão

partidária, ele sugeriu ao Patrus que eu fosse indicado para aquela Secretaria.

Então todo o caminho que percorri depois, como Secretário, como Vereador e hoje

como Deputado, devo muito ao Célio de Castro, uma pessoa ímpar, de uma retidão,

de uma honestidade sem igual. Foi uma pessoa que nunca vi levantar a voz. Nunca o
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ouvi, repito, levantar a voz; pelo contrário, a serenidade era a sua marca registrada.

Concedo aparte ao Deputado Carlin  Moura e,  em seguida,  ao Deputado Carlos

Mosconi, que foi, inclusive, seu colega na Constituinte e colega de partido. Depois do

PMDB, ajudou na fundação do PSDB, indo para o PSB e concluindo sua vida política

no PT, com muito orgulho para nós.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* – Ilustre Deputado André Quintão, queremos

também compartilhar desse momento de homenagem dos 80 anos de nascimento do

saudoso Célio de Castro, o Doutor Beagá.

No período de militância do histórico MDB, fazia parte na verdade do grupo do

PCdoB, partido comunista, que atuava na frente democrática constituída pelo MDB. O

Célio  de  Castro  sempre  teve  essa  marca  da  presença  junto  à  população  mais

carente. Lembro-me, perfeitamente, de quando o Dr. Célio, ainda como médico do

antigo Inamps, atendia ao lado da minha casa, no Bairro Amazonas. Ao atender à

população, nunca se esquecia da valorização, da consciência e da formação política

das pessoas. Não é à toa que foi um homem que entrou para a história da política

brasileira, especialmente da história política de Belo Horizonte.

Dr.  Célio  esteve  acima  dos  partidos  políticos.  Foi  um  exemplo  do  que  é  ser

companheiro de chapa,  um Vice-Prefeito  que sempre  esteve ao lado do titular,  à

época o grande Prefeito Patrus Ananias. Com sua altivez, seu discurso politizado e a

política de alto nível que sempre trouxe em si, disputou e ganhou a Prefeitura de Belo

Horizonte, sucedendo o Prefeito Patrus Ananias, tendo os interesses públicos de Belo

Horizonte sempre em primeiro plano.

Portanto, felicito V. Exa. por essa importante lembrança e aproveito para mandar

um abraço a todos os familiares do Dr. Célio, especialmente a seu filho, Rodrigo de

Castro, e a seu irmão, Nilmar, nosso vizinho no Bairro Industrial, aonde, aliás, o Dr.

Célio sempre gostou de ir, fazendo visitas à Vila da Paz, assim como visitava o Bairro

Amazonas. Dr. Célio é, para todos nós, um exemplo de homem que abraça a política

em seu conceito mais humanitário e positivo. Nosso abraço a todos os seus familiares

e parabéns a V. Exa. por essa importante homenagem ao Doutor Beagá.

O  Deputado  Carlos  Mosconi  (em  aparte)*  –  Caro  Deputado  André  Quintão,

parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento que faz em homenagem ao saudoso Célio
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de Castro, com quem convivi muito: tivemos grande convivência em Brasília, onde

fomos  colegas  na Constituinte,  e,  depois  disso,  por  toda  a vida.  Sou um grande

admirador  do  médico,  do ser  humano e  do  político  Célio  de  Castro,  uma dessas

pessoas  cuja  imagem  vai  ficar  para  sempre.  Era  uma  pessoa  marcante  e

extremamente gentil; um homem muito educado e ponderado. Muito simples em seu

modo de ser, era também muito profundo em suas reflexões e ações. Sem nunca

levantar a voz, como lembrou V. Exa., era maneiro e ponderado; um mineiro, na boa

acepção da palavra. Também era um homem muito culto, que sabia muita coisa e lia

demais, mas que não se sentia superior a ninguém. Lembro-me de que, no auge dos

debates que travamos na Constituinte, ele sempre tinha uma palavra ponderada e

muito  adequada,  muito  apropriada  ao  momento.  Tinha  uma  posição  ideológica

definida, mas não gostava de preponderar sobre os outros, mesmo em razão dessa

posição; ao contrário, sempre tinha uma argumentação bastante correta, oportuna e

lógica, e era assim que queria fazer prevalecer a sua posição.

Em toda a minha vida tenho convivido com muitos políticos, mas o Deputado Célio

de Castro foi um dos homens que me marcou com uma convivência extremamente

positiva. Algumas pessoas têm tal postura de dignidade, inteligência, simplicidade e

profundidade que podemos dizer que elas encontraram a sua verdade. São pessoas

que  não  vivem  em  conflito  com  nada,  porque  têm  em  si  uma  convicção  e  não

pretendem que ela prevaleça sobre convicções alheias. Elas têm em si, ou melhor,

carregam consigo essa verdade. O Deputado Célio de Castro, meu amigo Célio de

Castro, com que convivi durante tanto tempo em Brasília – e que será homenagem

em um belíssimo livro, cujo lançamento será hoje e a que compareceremos -, foi uma

dessas pessoas: um homem que carregou consigo a sua verdade. Parabenizo V. Exa.

por esse pronunciamento e envio também as minhas saudações aos familiares de

Célio:  à Ana Paula, sua filha mais nova,  de quem sou padrinho de casamento; à

Adriana, ao Rodrigo e à Marcela. Meu abraço a todos eles e meus cumprimentos a V.

Exa. pelo pronunciamento tão oportuno que faz da tribuna.

O Deputado André Quintão* – Muito obrigado, Deputado Carlos Mosconi. Costumo

dizer que fomos felizes por termos tido a oportunidade de conviver com o Dr. Célio de

Castro. Nos momentos mais difíceis, a voz do então Vice-Prefeito Célio de Castro era
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a voz da ponderação, era a voz do caminho ao diálogo. Tenho certeza, Deputado

Carlos  Mosconi,  que,  se não tivesse havido aquela ocorrência do AVC com o Dr.

Célio, com certeza poderíamos ter convivido com o Célio de Castro Governador, com

o Célio de Castro Vice-Presidente da República e com o Célio de Castro Presidente

da República, porque ele estava, pelas suas virtudes, construindo um caminho, uma

projeção à altura daquilo  que ele já  então representava.  Infelizmente,  porém, não

controlamos tudo em nossa vida.

A figura do Célio, o exemplo do Célio ficou para todos nós Sr. Presidente, antes de

encerrar,  eu  gostaria  que  constasse  nos  anais  da  Casa  esse  dia  de  hoje,  essa

homenagem  da  Assembleia  Legislativa  ao  querido  Dr.  BH,  ao  querido  e  sempre

presente Célio de Castro.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

vale ressaltar  que ontem a  Assembleia votou vários  projetos  importantes.  À  noite

houve  a  disputa  da  escolha  do  Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas.  Quero  aqui

parabenizar a cada um dos que disputaram, o Deputado Ivair Nogueira o Deputado

Sebastião Costa e o Deputado Doutor Viana, que venceu, a quem desejo sucesso, e

que ele possa,  de fato,  representar  os  anseios  não só desta Casa, mas do povo

mineiro que vê, naquela instituição, uma instituição séria, capaz de colocar regras e

acompanhar  as  contas públicas do nosso Estado.  Quero parabenizar  o Deputado

Doutor  Viana,  assim  como  o  Deputado  Ivair  Nogueira,  que  lutou,  buscou  e  nos

representou.  Quero  dizer  ao  nosso  amigo  Deputado  Sebastião  Costa  que  ele

disputou de cabeça erguida, que a forma como ele superou e a imagem que ele

passou para todos nós ficarão registradas aqui, na Casa, como uma forma bonita que

ele foi capaz de apresentar.

O Deputado André Quintão me antecedeu e eu quero também registrar o momento

importante de lembrar os 80 anos desse grande homem, dessa grande pessoa, desse

humanista, socialista Célio de Castro, que tanto BH conhece.

Sr.  Presidente,  faço  questão de aproveitar  a  oportunidade deste  momento  para

registrar que as votações realizadas no dia de ontem, a meu ver, marcaram, de forma
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muito  particular,  a  minha  atuação  perante  o  momento  que  a  Assembleia  vive.

Votamos projetos importantes, como o Projeto de Lei que criou o Fecafé. Quero aqui

deixar registrado que o Fundo Estadual do Café era uma luta antiga do setor cafeeiro

e  que  ontem  teve  sua  votação  final.  Aguardamos  agora  a  publicação  desse

importante  projeto,  que  dará  suporte  fundamental  para  o  setor  cafeeiro,  para  o

desenvolvimento  dessa  área.  Tenho  certeza  de  que,  ao  apoiar  o  setor,  estamos

apoiando mais da metade dos Municípios em Minas Gerais. Dos 853 Municípios, 600

Municípios em Minas Gerais têm como fator econômico importante a produção de

café. Desses 600 Municípios, os que têm o café como principal fator econômico têm

um dos melhores IDHs de Minas Gerais. Ou seja, mostram que o café não é somente

um fator de desenvolvimento econômico, mas também social, porque gera emprego,

distribui renda e garante qualidade de vida.

Então queria registrar  essa questão da aprovação do Fecafé, porque não tenho

dúvida da importância que ela tem para o desenvolvimento, o apoio e o suporte do

setor cafeeiro em Minas Gerais.

E, de forma muito especial e particular, quero mais uma vez registrar e agradecer o

apoio  de  todos  os Deputados  e  Deputadas,  que,  na  apresentação da PEC nº  8,

compreenderam  o  clamor  da  população,  por  meio  da  mídia,  e  a  importância  da

Assembleia sinalizar para a sociedade mineira e brasileira que está em sintonia com

a moralidade e com a eficiência do gasto público, acabando com o chamado mandato

tampão. Aprovamos, em 1º turno e em 2º turno, e podemos hoje ver, em toda a mídia

nacional, o quanto esse tema tem o respaldo da sociedade, Presidente, nas redes

sociais, nos “sites” de diversos jornais, nos jornais impressos, em diversas rádios, na

TV. Em quantos meios de comunicação tive oportunidade de dar entrevista. Quando

não pude dar entrevista diretamente, pude ver a matéria publicada e estampada na

capa dos jornais “Estado de Minas”, “Hoje em Dia”, “Metro”, “O Tempo”, na revista

“Veja”, enfim, em vários jornais, em vários “sites”, mostrando para o povo mineiro o

quanto a Assembleia Legislativa, a nossa Casa, está em sintonia com a preocupação

de diminuir os gastos. E a Assembleia, há pouco tempo, foi questionada por ser talvez

a mais cara do Brasil. Mas o mesmo jornalista que esteve aqui fazendo essa matéria

não  teve  o  interesse  de  buscar  saber  o  porquê  disso,  a  capacidade  técnica,  os
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profissionais envolvidos em tantas matérias nesta Casa, que dão condição não só de

promover isso, mas de fazer desta Casa uma das principais casas legislativas, de

referência nacional. Essa matéria que ora aprovamos, e será publicada nas próximas

semanas, fez com que Minas Gerais se tornasse a primeira Assembleia Legislativa do

Brasil  a acabar com esse gasto desnecessário,  com essa ação quase que imoral,

porque não se justificava gastar esses recursos num período em que não há atividade

parlamentar.  Hoje  a  Assembleia  não  só acaba com isso  em  Minas  Gerais,  como

sinaliza para todo o Brasil, um exemplo nacional.

Ontem, em conversa com o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, ele confirmou que

iremos,  junto  com  os  demais  Deputados  que  se  mobilizam  em  torno  disso,  ao

Deputado Federal Marco Maia, Presidente do Congresso, levar a nossa Constituição,

com essa emenda, de forma muito particular. Esse é um exemplo de Minas Gerais

para, quem sabe, ser seguido em todo o Brasil, mudando a Constituição Federal.

Sr.  Presidente,  muito  obrigado  pela  oportunidade  de estender  a  minha fala  um

pouco  mais.  Fica  aqui  um  registro  importante.  Tivemos  oportunidade  de  votar

diversas matérias  neste semestre,  mas ontem, de forma particular,  foram votadas

matérias  que  referendam  o  trabalho  importante  desta  Casa  e  de  todos  os

parlamentares, matérias nas quais acreditamos e tivemos oportunidade de aprovar.

Muito  obrigado e parabéns.  A Assembleia,  mais  uma vez,  torna-se pioneira numa

ação importante de moralização, eficiência e economia com os gastos públicos. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.
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Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do

Sr. Thiago de Pádua Batista Machado para o Cargo de Diretor-Geral da Agência de

Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço.  Pelo  BTR:  efetivos  -

Deputados Luiz Henrique e Célio Moreira; suplentes -  Deputados Duarte Bechir  e

João Vítor Xavier; pelo BAM: efetivo - Deputada Rosângela Reis; suplente - Deputado

Gustavo  Corrêa;  pelo  PMDB:  efetivo  -  Deputado  Adalclever  Lopes;  suplente  -

Deputado Tadeu Martins Leite; pelo PDT: efetivo - Deputado Carlos Pimenta; suplente

- Deputado Tenente Lúcio. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 3.461 e 3.462/2012,

da Comissão de Assuntos Municipais, 3.463 a 3.465/2012, da Comissão da Pessoa

com Deficiência, 3.466 a 3.468/2012, da Comissão de Saúde, e 3.469 a 3.472/2012,

da  Comissão  de  Direitos  Humanos.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

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

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Educação  -  aprovação,  na  9ª  Reunião

Extraordinária, em 10/7/2012, do Projeto de Lei nº 3.022/2012, do Deputado Antônio

Carlos Arantes, e dos Requerimentos nºs 3.350 e 3.360/2012, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, 3.364/2012, do Deputado Bosco, 3.370/2012, da Deputada Liza Prado,

e 3.391/2012, do Deputado Ulysses Gomes; de Administração Pública - aprovação,

na  14ª  Reunião  Ordinária,  em 10/7/2012,  dos  Requerimentos  nºs  3.365/2012,  do

Deputado Duilio de Castro, e 3.392/2012, do Deputado Duarte Bechir;  de Saúde -

aprovação,  na  20ª  Reunião  Ordinária,  em  11/7/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

3.178/2012, do Deputado João Vítor Xavier, 3.186/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva,  e  3.202/2012,  do  Deputado  Neilando  Pimenta,  e  dos  Requerimentos  nºs

3.361/2012,  do  Deputado Elismar  Prado,  3.369/2012,  da  Deputada Liza  Prado,  e

3.376  e  3.396/2012,  da  Comissão  Especial  para  o  Enfrentamento  do  Crack;  da
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Pessoa com Deficiência - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 11/7/2012, do

Projeto de Lei nº 3.169/2012, do Deputado Antônio Júlio; e de Assuntos Municipais -

aprovação,  na  12ª  Reunião  Ordinária,  em  11/7/2012,  dos  Requerimentos  nºs

3.363/2012, do Deputado Bosco, e 3.368/2012, do Deputado Doutor Viana (Ciente.

Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2011

(À promulgação.) e dos Projetos de Lei nºs 327, 349, 353, 625, 1.545, 1.782, 2.469 e

2.745/2011, 2.781, 2.784, 2.915, 3.034, 3.086 e 3.257/2012 (À sanção.).

Declarações de Voto

O Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Sr.  Presidente,  queria  somente  manifestar  a

nossa satisfação pela aprovação e redação final do Projeto de Lei nº 625/2011, de

nossa autoria, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel

que especifica, particularmente um polo esportivo denominado Tigrão. É um projeto

que vem se arrastando há longo tempo,  desde 2009,  com muitas diligências  que

foram cumpridas. Felizmente agora vamos passar seu domínio definitivo ao Município

de  Itajubá.  Temos  esse  poliesportivo  denominado  Prefeito  Tigre  Maia,  e  é  uma

satisfação enorme haver lutado tanto, trabalhado incansavelmente. Várias diligências

foram feitas pela Seplag, pela Prefeitura,  pelo governo do Estado,  notas técnicas,

tudo para viabilizar esse importante projeto, que com certeza será sancionado pelo

nosso  Governador.  Em nome do  Município,  agradeço a  todos  os  Deputados  que

votaram favoravelmente à aprovação, a todos que trabalharam como relatores, como

o Deputado Ulysses Gomes,  cuja participação me deixa muito feliz  e a de tantos

outros.  É  um  projeto  cujo  desarquivamento  buscamos  desde  2009,  e  agora

conseguimos  a  aprovação  desse  importante  próprio  público,  o  nosso  Tigrão.

Manifesto a nossa satisfação, parabenizando mais uma vez o Município de Itajubá, o

Prefeito Dr. Jorge e a Câmara Municipal. Já conseguimos a sua cessão temporária, e

agora, com a redação final, aguardamos a lei para outorgar, em breve, a escritura em

definitivo desse imóvel. Estamos ansiosos para outorgar ao Município de Itajubá esse

imóvel tão sonhado por todos. Fica aqui, como autor do projeto, a nossa satisfação.
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Há muitos e muitos anos estamos buscando na Secretaria a sua efetiva doação, que

está  sendo  consagrada com  a  redação  final  nesta  tarde.  Vamos  aguardar  a  sua

escritura  definitiva  e  vamos  promover  um  grande  encontro,  conforme  o  Prefeito

manifesta, com as agremiações esportivas. Aliás, já estivemos há poucos dias no

referido poliesportivo, quando o Prefeito promoveu a sua reinauguração. A Prefeitura

investiu  recursos  próprios  na  sua  reforma,  dando  condições  às  crianças  e  à

comunidade  de  participar  das  atividades  esportivas.  Hoje,  com  certeza,  sinto-me

muito  feliz  pelo  Município  de  Itajubá,  por  ter  conseguido  após  tantos  anos,  a

efetivação definitiva da escritura desse imóvel. Muito obrigado a todos, aos relatores

e às comissões por  onde passou.  Em nome do Município de Itajubá, agradeço a

participação de todos.

O Deputado Ulysses Gomes - Cumprimento o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor

dessa proposta. De fato, é uma conquista importante para a nossa cidade, e muito

me orgulha estar aqui hoje, pois sou natural de Itajubá, e essa matéria passou por

nossa comissão, onde tive oportunidade de apoiá-la. Mas, sabendo da autoria e da

articulação de V. Exa. e do apoio desta Casa, quero, não somente como Deputado,

mas como cidadão itajubense, parabenizá-los. O Ginásio do Tigrão fica no centro da

cidade e não tenho dúvida de que é uma conquista importante, haja vista que nos

últimos anos a sua infraestrutura deixava a desejar.

Votação de Requerimentos

O Sr.  Presidente -  Requerimento da Comissão Especial  das Enchentes em que

solicita aos Prefeitos Municipais mineiros as seguintes informações: o Município já

decretou  estado de emergência  por  motivo  de  enchentes? Em que anos? Houve

perdas  de  vidas  humanas  ou destruição de residências? Existem  residências  em

áreas de risco no município? Que meios e que obras seriam prioritárias para evitar os

efeitos  das enchentes? O Município  gostaria  de  comparecer  aos  trabalhos  dessa

Comissão  ou  de  encaminhar  sugestões  a  esse  respeito?  Em  votação,  o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência  em  que  solicita  ao

Presidente  da  empresa  do  Grupo  BWA providências  no  sentido  de  garantir  a
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acessibilidade das pessoas com deficiência ao estádio de futebol do Independência,

com as especificidades que menciona. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  nº  3.043/2012,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de informações sobre a

empresa Laticínios  Vale do Carangola Ltda.,  relativas à transferência  do  domicílio

tributário desta para o Estado do Rio de Janeiro. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação  do  requerimento  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em

votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 3.043/2012 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº  3.051/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita  seja

encaminhado à  Secretaria  de  Saúde pedido  de  informações sobre  a previsão da

criação  de  centros  de  referência  para  obesos  no  Estado,  com  a  finalidade  de

tratamento de pacientes com sobrepeso e obesidade mórbida e, em caso negativo,

sobre  a  possibilidade  de  imediata  criação  de  projeto  nesse  sentido.  A Mesa  da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 3.067/2012, da Comissão de Participação Popular, em que solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  a

elaboração e a distribuição dos materiais didáticos específicos para as comunidades

indígenas, notadamente os voltados à educação infantil. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº 3.068/2012, da Comissão de Participação Popular, em que solicita

seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre o processo

de unificação de turmas nas escolas indígenas do Estado. A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
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os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº 3.069/2012, da Comissão de Participação Popular, em que solicita

seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre a oferta de

cursos de formação de professores especializados em educação indígena. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 3.073/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja encaminhado à Cemig pedido de informações sobre a arrecadação obtida por

meio da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública em Belo Horizonte, sobre a

efetiva aplicação desses valores, sobre a destinação de sobras e sobre a destinação

ou  não  de  recursos  arrecadados  por  meio  da  referida  contribuição  às  ações  do

programa  Campos  de  Luz.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

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

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  3.150/2012,  da  Comissão  de  Transporte,  em que solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de informações para que envie cópia dos relatórios

de  manutenção e  aferição das  balanças  rodoviárias  localizadas  no  Triângulo  nos

últimos cinco anos. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento

com a Emenda nº 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado o Requerimento nº 3.150/2012 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  3.151/2012,  da  Comissão  de  Transporte,  em que solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de informações para que envie cópia dos contratos

firmados  com as empresas  responsáveis  pela  operação das  balanças rodoviárias

instaladas  no  Triângulo.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

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

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento  nº  3.152/2012,  da  Comissão  de  Transporte,  em que solicita  seja

encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  informações  sobre  os  valores  divergentes

encontrados nas pesagens de caminhões realizadas nas balanças rodoviárias sob

sua responsabilidade e nas balanças operadas por empresas terceirizadas na região

do Triângulo Mineiro. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 3.153/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja

encaminhado ao IEF pedido de informações sobre possível projeto de redefinição dos

limites do Parque Estadual da Serra do Papagaio, em especial sobre os critérios que

levariam à exclusão da Serra do Canjica do parque, bem como cópia dos documentos

recebidos da Câmara Municipal de Baependi, em que tal projeto é questionado. A

Mesa da Assembleia  opina  pela  aprovação do requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  nº  3.188/2012,  da  Comissão  de  Transporte,  em que solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de informações sobre  o trecho pavimentado na

MG-834 até a sede da Laticínios Vale do Carangola Ltda., bem como o valor investido

na obra. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 3.188/2012 na forma do Substitutivo nº 1.

Oficie-se.

Requerimento nº 3.220/2012, da Comissão Especial da Violência Contra a Mulher,

em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Comando  da 12ª  Região  de  Polícia  Militar

pedido de informações sobre as estatísticas de violência doméstica e familiar contra a

mulher nos Municípios que compõem a Região Metropolitana do Vale do Aço. A Mesa

da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 3.222/2012, da Comissão Especial da Violência Contra a Mulher,
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que solicita seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de informações

sobre o valor  total e regional  dos recursos financeiros investidos pelo governo do

Estado em ações de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher

em Minas Gerais, especialmente no Vale do Aço. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação  do  requerimento  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em

votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 3.222/2012 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 3.223/2012, da Comissão Especial da Violência Contra a Mulher,

em que solicita seja encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil em Ipatinga

pedido de informações sobre dados estatísticos referentes à violência doméstica e

familiar  contra  a  mulher  apurados  nos  Municípios  que  compõem  a  Região

Metropolitana  do  Vale  do  Aço.  A Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

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

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  3.224/2012,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Diretoria-Geral  do  Hospital  Regional  Antônio  Dias,  em  Patos  de

Minas,  pedido  de  informações  sobre  denúncias  de  assédio  moral,  carência  de

servidores técnicos de farmácia e outras apresentadas pelo Sind-Saúde e colhidas

durante assembleia geral com trabalhadores do hospital. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº 3.225/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja  encaminhado  ao  Delegado  da  Delegacia  de  Armas  e  Munições  pedido  de

informações sobre ocorrências de furtos, roubos ou extravios de explosivos, cordel,

espoletas e artefatos, especificando a quantidade nos últimos cinco anos. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 3.226/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
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seja  encaminhado  à  Diretoria  de  Recursos  Humanos  da  PMMG  pedido  de

informações sobre os motivos da demora na concessão de reforma ao 1º-Tenente

QOR José Carlos Picoli,  matrícula nº 79.638-3. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº 3.279/2012, da Comissão de Segurança Pública, que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil pedido de informações sobre a apuração

do furto de 700Kg de maconha da Delegacia de Iturama, com cópia da conclusão da

investigação,  se  encerrada,  ou,  em  caso  contrário,  com  cópia  das  diligências  e

providências  já  adotadas.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

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

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

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

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 327, 349, 828, 941, 1.169, 1.799, 2.344, 2.382, 2.401, 2.482/2011, 2.783,

2.996,  3.033,  3.056,  3.057,  3.058,  3.099,  3.128,  3.211,  3.257  e  3.298/2012,

apreciados na extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em

que solicita  a inversão da pauta desta reunião,  de modo que o Projeto de Lei  nº

3.329/2012  e o  Projeto de Resolução nº  3.330/2012 sejam apreciados  em último

lugar, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência, nos

termos  da Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  7,  solicita  ao  Sr.  Secretário  que

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Marques Abreu) - (- Faz a chamada.)



884
____________________________________________________________________________

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 43 Deputados. Portanto, há quórum

especial para votação de projeto de lei complementar.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 28/2012, do Governador

do Estado, que altera o art. 28 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002, que institui

o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do

Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências.  A Comissão  de  Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação do projeto  na  forma do vencido  em  1º  turno.  A

Presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A

fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

Presidência vai dar início ao processo de votação e, para tanto, solicita às Deputadas

e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o projeto.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin Moura -

Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dilzon Melo -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Hely Tarqüínio  -  Jayro  Lessa  -  João Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  José Henrique -

Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira -

Maria Tereza Lara -  Marques Abreu -  Pinduca Ferreira -  Rogério Correia - Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O Deputado Ulysses Gomes - Meu voto não foi registrado, Presidente: é “sim”.

O Deputado Zé Maia - Meu voto é “sim”.

O Deputado Paulo Lamac - Gostaria de registrar o meu voto “sim”, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 45 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei Complementar nº

28/2012 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.920/2012, do
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Governador do Estado, que altera a Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria

o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da

Comissão de Justiça. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, para discutir,

o Deputado Rogério Correia, que ainda dispõe de 35 minutos e 50 segundos.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

estamos discutindo ainda - iniciamos esta discussão na parte da manhã - o projeto de

lei que altera o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Find. Fiz uma justificativa da

aprovação do projeto. Mas quero, neste momento, dizer que duas negociações, que

dizem  respeito  ao  interesse  de  Minas  Gerais,  mas  não  são  projetos  de  lei  da

Assembleia Legislativa, também estão em processo de encaminhamento e discussão,

do  qual  a  Assembleia  tem  participado.  Essas  negociações  são,  em  especial,  de

interesse da bancada da Oposição, da Bancada do Partido dos Trabalhadores nesta

Casa. Nós ainda procuramos uma solução em relação a essas duas negociações que

irei apresentar.

Uma delas se refere ao movimento grevista na saúde. Estamos buscando algum

tipo  de  negociação  para  que a  greve  obtenha  vitória  e  os  trabalhadores  tenham

sucesso no retorno às atividades, bem como para que os pacientes, nos hospitais,

possam ver retomada a normalidade do atendimento à saúde pública. A segunda se

refere a demissões  que ocorreram na Cemig,  em especial  quatro  demissões que

consideramos terem um forte caráter antissindical, portanto, um caráter político - não

político-partidário, mas um caráter político nas demissões. Esses dois assuntos são

importantes  para  que,  resolvidos,  fechemos  a  pauta  não  apenas  de  hoje,  a  qual

praticamente  já  finalizamos,  mas  especialmente  a  pauta  de  amanhã,  quando

votaremos  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  para  fecharmos  este  semestre  e

entrarmos em recesso parlamentar.

Deputado Rômulo Viegas, muitos não entendem o recesso parlamentar.  Não se

trata  de  férias  do  parlamentar.  O  parlamentar  que  considera  o  recesso  férias

normalmente não volta no outro mandato. Ele fica achando que o recesso são férias

dele. Então, às vezes, somos pouco compreendidos quanto ao recesso parlamentar.



886
____________________________________________________________________________

Especialmente agora teremos muito trabalho em nossas bases, pois é um ano de

disputa eleitoral, e vamos falar de programas, vamos fortalecer os partidos políticos.

Enfim, isso faz parte do processo democrático, muitas vezes pouco entendido por

setores  da  mídia,  que  confundem  esse  trabalho  parlamentar  com  simples  férias.

Então,  para  que  possamos  sair  tranquilos  para  o  nosso  recesso  parlamentar,

dependemos ainda de solução para essas duas questões.

No caso da saúde, o Deputado Carlos Mosconi, Presidente da Comissão de Saúde,

junto com o Deputado Adelmo Carneiro Leão, tem feito esforços – agradecemos-lhe o

esforço – ao procurar, junto com o governo e ao movimento grevista, um diálogo que

possa colocar um bom termo à greve que já dura mais de 30 dias no sistema de

saúde pública em Minas Gerais.  Estamos esperando a direção do movimento, em

conversa  com  o  governo,  apresentar-nos  uma boa  proposta  de  negociação  para

terminar a greve e retornar ao serviço público. É claro que isso tem a ver com a

Assembleia  Legislativa,  porque  são  movimentos  sociais  emergentes  e  também

porque são setores fundamentais, como a saúde pública. Desse modo, não podemos

simplesmente, Deputado Alencar da Silveira Jr., sair de recesso e fingir que não está

acontecendo nada no Estado de Minas Gerais, com uma greve como essa do sistema

de saúde. Esse é um dos assuntos.

Outro assunto é o caso da Cemig. Quanto a isso, li, da tribuna, a carta de uma das

companheiras que foi demitida da Companhia. Quatro servidores da Cemig foram

demitidos, todos com tempo de serviço superior a 20 anos, e as demissões se deram,

segundo a Cemig, por indisciplina no trabalho.

Mas nada sobre essa indisciplina nos foi mostrado para que soubéssemos de que

tipo foi. Tanto que não foi por justa causa: eles foram demitidos sem justa causa. Não

foi estabelecido nenhum motivo ou falta grave que esses servidores teriam cometido.

Isso não nos foi apresentado.

Foi feita uma comissão de Deputados desde o início. Conversei duas vezes com o

Presidente da Cemig, o Deputado Rômulo Viegas esteve comigo, e todos os Líderes,

do Governo e da Oposição – aliás,  o Deputado Bonifácio Mourão como Líder  do

Governo  –,  assinaram  o  pedido  para  que  se  revogassem  essas  demissões.  O

Deputado  Rômulo  Viegas  esteve  comigo para  a  entrega  desse  documento,  mas,
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infelizmente,  o Presidente da Cemig tem mantido uma postura,  no meu entender,

muito dura frente a esses servidores, não voltando atrás no processo demissionário.

Chegamos até a sugerir a ele que esse processo de punição por demissão fosse

substituído por outra punição, se é que ele julga que houve algum fato grave, mas

que isso não levasse à demissão dos servidores que estão lá há 20 anos - um deles

tem 29 anos de serviço na Cemig. Infelizmente, até agora não obtivemos sucesso.

Fizemos  ontem  uma outra  comissão;  o  Deputado  Pompílio  Canavez,  pela  nossa

Bancada, e o Deputado Gustavo Valadares, do PSD, farão parte dessa comissão,

tentando uma negociação com o Dr. Djalma, Presidente da Cemig.

Ainda sobre isso, eu queria fazer um apelo ao Governador do Estado. Acho que

esse caso está agora nas mãos do Governador: a ele cabe uma definição, se vai ou

não  manter  essa  punição  de  demissões.  É  grave  o  fato  porque  são  servidores

concursados.  Mais  grave  ainda,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  porque  são

servidores  concursados  que  fazem  parte  de  Cipa,  tendo,  portanto,  estabilidade

garantida  por  lei.  Alguns  foram  sindicalistas.  Então,  trata-se  de  uma  prática

antissindical  e,  no meu entender,  com sentido  político  equivocado de se punirem

servidores  que  não  comungam  exatamente  com  o  pensamento  da  diretoria  da

empresa.  Ora,  se  cometeram  algum  ato  de  insubordinação,  e  esse  ato  não  foi

explicitado, eles  não podem simplesmente ser punidos sem que ninguém saiba o

motivo. Repito, são sindicalistas e “cipeiros”, têm estabilidade garantida no emprego.

Esses dois fatos não estão ainda completamente resolvidos. Temos ainda a Lei de

Diretrizes Orçamentárias – LDO - a ser votada, e eu queria dar um recado claro à

base do governo, até para depois não dizerem que a Bancada do PT agiu por debaixo

do pano, sem avisar absolutamente nada. Esses dois casos precisam ser resolvidos.

Não temos ainda uma definição de aprovação da LDO e dos demais projetos que irão

para  a  pauta  amanhã  sem  que  haja  uma  definição,  a  bom  termo,  dessas  duas

questões  que estamos  levantando,  que são para  nós  fundamentais:  a  defesa do

direito de organização sindical e a defesa da saúde pública. Falo não apenas em meu

nome. O Deputado Adelmo Carneiro Leão já explicitou ao Líder Deputado Bonifácio

Mourão que estamos dispostos, amanhã, a fazer uma discussão da LDO, colocar o

tempo  necessário  de  discussão no Plenário  e,  se  preciso,  efetivar  algum tipo  de
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obstrução. Não temos compromisso da votação amanhã, de imediato, dessa forma.

Então, Deputado Adelmo Carneiro Leão, coloco isso de maneira muito clara para que

os Deputados não achem que já está tudo resolvido e que faremos essa votação.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. tinha-me pedido um aparte, Presidente.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - É só para comunicar a esta Casa

que nós, da Assembleia Legislativa, tivemos mais uma vitória, agora em relação às

sacolinhas, ao abuso que estava sendo praticado pelos donos de supermercados, de

padarias,  com a  venda de sacolas.  Compravam a sacola  a  R$0,08 e  vendiam a

R$0,19,  e  ninguém  pegava,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  R$0,01  de  troco.

Deputado Rogério Correia, ontem foi o prazo final para a justificação dos proprietários

de  supermercados,  para  a  Amis,  e  já  sabemos  do  relatório  dado  pelo  Ministério

Público. O Ministério Público acatou a nossa solicitação de rever isso e suspenderá,

na  próxima  sexta-feira,  a  venda  de  sacolinhas  nos  supermercados.  É  a  vitória,

Deputado Antônio  Júlio,  uma vitória,  sem dúvida alguma, da  população.  Então,  a

partir de sexta-feira, pararão a venda de sacolas nos supermercados e terão de dá-

las de graça. São 90 dias para assinarem o termo de conduta.

O Deputado Rogério Correia* - Deputado Alencar, repete por favor. Foi vitorioso.

Então, terão de repassar gratuitamente.

O Deputado Alencar da Silveira Jr.  (em aparte)* - Perfeitamente. Vai paralisar a

venda. Estamos falando disso, aqui, estamos brigando, Deputado Rogério, há sete

meses. Um dono de supermercado até disse: “Deputado, posso até ajudá-lo em sua

campanha eleitoral”. Muito obrigado, não preciso disso, graças a Deus. Então, isso

demonstra que esta Casa dá resultado,  Deputado Rogério.  Tenho certeza de que

teremos.

Temos uma responsabilidade: nos próximos três meses, será assinado o termo de

ajustamento de conduta - TAC -, e temos de elaborar uma lei para Minas Gerais, a fim

de que o Ministério Público não fique apenas com o TAC. Assim, vamos poder sentar

e discutir com seriedade. Os supermercados vão dar, durante seis meses, um ano, ou

vão fazer como na Europa, vão vender uma sacola retornável com garantia? Uma

sacola,  para  quando  a  minha  esposa,  a  sua  esposa,  a  Cassandra  forem  ao

supermercado fazer  compras.  Vão comprá-la  para  levar  a  mercadoria  para  casa,
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sabendo que, quando a sacola estragar, vão chegar lá e pedir outra. Na Europa é

desse jeito, no Primeiro Mundo é desse jeito.

Uma outra coisa, faturaram R$8.000.000,00, nos últimos 12 meses, com a lei da

sacolinha. Então,  estava na hora de o Ministério Público pedir  esse dinheiro para

construirmos uma usina de reciclagem dessas sacolas. As sacolas biodegradáveis,

de compostagem que forem jogadas no lixão prejudicam a natureza do mesmo jeito.

Pensamos que estivéssemos fazendo bem comprando uma sacolinha biodegradável

e jogando no lixo, mas era uma sacolinha biodegradável falsificada. Foi constatado

pelos professores que estiveram aqui que essas sacolinhas biodegradáveis jogadas

no lixo prejudicam a natureza. Essa é uma vitória desta Casa, no encerramento do

semestre, antes do recesso parlamentar. Fizemos várias coisas neste semestre. Uma

delas foi conseguir que o Ministério Público fizesse o mesmo que foi feito em São

Paulo:  reverter  a  situação.  Isso  demorou muito.  Disse  que havia  frouxidão  nessa

situação, e havia mesmo. Mas, agora, tenho certeza de que não vamos mais deixar

correr solto.  Em agosto, vamos fazer um projeto e ouviremos toda a comunidade.

Deputado Rogério, sou favorável ao meio ambiente, como também V. Exa. e esta

Casa.  Não  podemos  aceitar  o  pretexto  de  ganhar  dinheiro  para  ajudar  o  meio

ambiente,  vendendo  sacolinhas  com 110% de lucro.  Obrigado,  Deputado Rogério

Correia. Parabéns!

O Deputado Rogério  Correia*  –  Muito  obrigado,  Deputado Alencar.  Gostaria  de

parabenizá-lo por ter  trazido esse assunto, não só para comemorar a vitória, mas

também pelo que V. Exa. disse, que chegaram até a oferecer algum dinheiro para a

sua campanha futura.  Mas  V.  Exa.  permaneceu firme no propósito  da  defesa do

cidadão.  Gostaria  de  parabenizá-lo  por  isso  também.  Eles  fazem  um  sinal  de

igualdade,  como se todos que estão no parlamento,  todos os partidos e políticos

fossem sem ética. Isso tem se transformado em um costume de ataque. Hoje, vimos

a cassação, no Senado, do Demóstenes Torres, que foi cassado por ter uma relação

com o jogo do bicho, bicheiros, com o tal do Cachoeira, com compra de votos. Ele era

mais um despachante do Cachoeira, que era bicheiro e estava envolvido com jogos

ilícitos. Evidentemente, não podemos ter essa imagem do parlamento.

Gostaria de passar a palavra ao Deputado Carlos Mosconi.
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O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Obrigado, Deputado Rogério Correia. V.

Exa.  está  abordando  a  questão  da  greve  da  saúde.  Gostaria  apenas  de  trazer

informações. Realmente, temos trabalhado essa questão, eu e o Deputado Adelmo

Carneiro Leão com o pessoal da direção do Sindicato da saúde e com o governo.

Posso dizer a V.  Exa. que as coisas caminharam muito razoavelmente, tanto que

todas  as  solicitações  feitas  pelo  movimento  foram  aceitas  pelo  governo.  Sem

nenhuma exceção, todas as solicitações feitas foram aceitas pelo governo.

Neste momento final, meu caro Deputado Rogério Correia, há apenas uma questão

da formalidade para a definição do final da greve, do texto final, da redação final e do

acordo final no papel, porque não há mais nenhuma pendência a ser discutida. Agora

eles estão na Secretaria de Saúde,  e fizemos o contato final com todos e com o

Secretário de Saúde, enfim, com o governo, no começo da tarde. Saíram daqui em

direção  à  Secretaria  de  Saúde  para  formalização  definitiva  do  acordo.  Tenho  a

impressão de que não haverá nenhuma dificuldade, pois não há pendência.

Acho que o Sindicato se precipitou um pouco no início da greve. Talvez essa greve

não se justificasse, uma vez que o governo nunca se negou a buscar o entendimento

com o Sindicato. Mas houve a greve, e é um direito que eles têm, não se discute.

Felizmente, a coisa está caminhando para um desfecho bastante razoável.

Meu caro Deputado Rogério, quero louvar a atitude, a compreensão do governo

porque, num momento de crise que vivemos no País e no mundo, o governo está

concedendo  aos  servidores  da  saúde reajuste  da ordem de 60% do  seu salário.

Parece que isso é algo inusitado no Brasil hoje. Devemos ter esse reconhecimento

porque  é  uma  verdade.  Os  próprios  funcionários,  servidores  da  saúde  estão

reconhecendo muito essa situação, meu caro Deputado, porque chegou-se a uma

posição  que  é  a  pretendida  por  eles.  Queria  apenas  trazer  essa  informação,

mostrando  que  a  impressão  que temos  é  que  a  coisa  se  encerra  hoje.  Amanhã

poderemos  votar  isso  sem  nenhum  problema.  Se  a  formalização  ainda  não  for

encerrada definitivamente,  é um detalhe que poderá ser feito  hoje ou amanhã de

manhã, mas não há mais dúvida quanto ao mérito da greve. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia* – Obrigado, Deputado Mosconi, a quem novamente

agradeço  a  intermediação  que  tem  feito  junto  ao  governo.  O  Deputado  Adelmo
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também  tem  feito  a  interligação  junto  ao  movimento.  Tomara  que  até  amanhã

tenhamos boas notícias desse processo.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* – Deputado Rogério Correia, nosso

Líder, quero cumprimentá-lo porque sua atuação, principalmente em relação ao apoio

aos movimentos sociais, aos sindicatos nesta Casa tem sido fundamental.  V. Exa.

tem tido uma voz, que é a sua voz, além da de outros Deputados, muito importante.

Como Líder do nosso partido e como mandato do Deputado Rogério Correia, tem

priorizado a organização dos trabalhadores, tem conseguido muitos avanços e tem

sido essa voz de intermediação junto a outros Deputados para resolver os impasses.

Queria cumprimentar também os servidores da saúde, os trabalhadores da saúde que

estão se organizando nesta Casa. Felizmente, agora vislumbram uma saída para o

impasse.  Em termos de saúde,  o  Deputado Adelmo também tem sido incansável

batalhador para que a saúde pública tenha verdadeira qualidade.

Deputado  Rogério  Correia,  encerrando,  quero  lembrar  também  a  questão  dos

trabalhadores  da  Cemig,  pois,  como  V.  Exa.  disse,  Presidentes  de  Cipa,

juridicamente, legalmente, essas pessoas não podem ser demitidas. Estamos em um

Estado de Direito e não podemos permitir que haja ditadura. Se descumprirmos a lei,

estaremos  permitindo  que  o  sistema  de  governo  não  seja  democrático,  mas  de

ditadura. Então ninguém desta Casa, nenhum dos 77 Deputados pode permitir isso.

V. Exa. tem colocado isso muito bem. Não podemos permitir isso de forma alguma.

Se podemos descumprir uma lei, podemos descumprir qualquer outra. Lei é lei e deve

ser cumprida. Se alguma lei não for benéfica, então que se mude a lei,  mas não

podemos defender uma anarquia nem muito menos uma ditadura. Estamos em um

Estado Democrático de Direito, e, com todas as dificuldades, é o sistema de governo

que realmente mais tem propiciado garantia de direitos, de avanços e de organização

da sociedade. Gostaria que isso ficasse registrado nesta Casa.

Mais uma vez, veremos no Orçamento a questão da legislação, pois os 25% da

educação e os 12% da saúde já são lei.

Então,  não  podemos  infringir  a  lei  de  forma  alguma,  e  temos  que  encontrar

alternativas. Se o Estado está com problemas, que se cortem outros gastos, outras

rubricas, mas de forma alguma podemos deixar de cumprir os 25% previstos para a
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educação e os 12%, para a saúde. Cumprimento V. Exa.

O Deputado Rogério Correia* – Obrigado. V. Exa. citou os movimentos sindical e

social e a nossa relação com eles, buscando sempre trazer para o Parlamento as

reivindicações que vêm de fora e  do movimento  organizado.  E hoje,  o Deputado

André Quintão fez uma homenagem ao ex-Prefeito e ex-Deputado Federal Célio de

Castro, a quem também quero prestar homenagem, por seu trabalho como médico,

como parlamentar e combatente do regime militar. Entre tantos outros fatos, lembro-

me de dois que me emocionam muito.

O primeiro,  ao qual  me referi  pela manhã,  é que o Prefeito  Célio  de Castro foi

responsável por implantar o Bolsa-Escola em Belo Horizonte. Ele sempre foi muito

próximo dos mais pobres, e era uma época em que não tínhamos políticas públicas

no Brasil, no governo de Fernando Henrique, quando estava no auge, no País e no

mundo, o neoliberalismo. Tudo era para o mercado, nada de social se implementava

por meio de políticas de Estado. O Célio de Castro implementou o Bolsa-Escola, a

partir da lei assinada pelo Patrus, uma lei de minha autoria na Câmara. Eu fiz a lei, o

Patrus a assinou e o Célio de Castro a implementou, concedendo, inicialmente 200

bolsas em cada regional de Belo Horizonte, somando 1.800 bolsas. Ele gostou tanto,

que no mesmo ano em que tinha destinado recursos para 1.800 bolsas, implementou

quase 4.000, e progressivamente foi pagando um salário mínimo para cada pessoa

que  tinha  esse  direito.  Repito,  no  momento  em  que  no  Brasil  não  havia  ajuda

nenhuma do governo federal para implementação de políticas sociais. Isso mostra a

proximidade do Célio dos mais pobres.

A outra lembrança dele é como médico. Ele foi médico de várias pessoas famosas,

de outras mais pobres, era o Doutor Beagá. E foi médico do Hélio Garcia, quando era

Governador de Minas, e o Célio, Deputado Federal. Na época, eu era do Sind-UTE, e

fizemos uma greve dos professores, da qual eu era dirigente, e nada fazia com que o

Hélio  Garcia  recebesse  os  professores.  Já  tínhamos  feito  manifestação  no

Mangabeiras,  na  frente  da  casa  do  Governador,  um  café  da  manhã,  em  que  os

professores  levaram  chá  de  boldo,  “Acorda,  Hélio”,  mas  nada  fazia  com  que  o

Governador  recebesse  os  professores.  Só  houve  uma  pessoa  a  quem  o  Hélio

recebeu: o Dr. Célio. Ele saiu de Brasília, como Deputado Federal, baixou no Palácio
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e disse que queria ser recebido. Ele era médico do Hélio Garcia, e o Governador não

teve como negar esse pedido. Só aí, depois de uma greve que já durava mais de 60

dias, conseguimos abrir uma negociação. Então, entre outras dimensões, o Célio de

Castro  representava,  no  Parlamento,  o  que  os  movimentos  de  rua  e  sociais

reivindicavam.

E é também papel do parlamentar trazer para cá as reivindicações e dar suporte às

lutas que são justas, como é o caso da luta pela educação. Muita gente estranha o

fato de os Deputados fazerem obstrução na Assembleia. O que tem a ver o Deputado

Adelmo dizer que a Assembleia não vai andar, se a greve da saúde não for resolvida?

Tem muito a ver, porque, quando o Adelmo foi eleito, ele tinha, e mantém até hoje, um

compromisso com a saúde pública. Quando venho aqui e faço a defesa mais enfática

dos professores - e às vezes sou criticado, e a Maria Tereza também -, tem a ver,

porque é a nossa categoria, e além disso são movimentos justos. Quando o governo

deixa de investir os 25% da educação e investe apenas 20% - muito bem lembrado

pela Maria Tereza -,  e faz isso desde 1983,  e faz a mesma coisa na saúde,  são

bilhões que deixam de entrar para a saúde e para a educação, fazendo deteriorar os

serviços públicos dessas áreas no Estado.

Então o choque de gestão neoliberal e a falácia do déficit zero criaram condições

para que essas greves acontecessem não para recompor salários, mas para dar uma

sobrevida. As greves ficaram caladas, silenciadas durante muito tempo. A repressão

aos  movimentos  era  muito  grande.  Antigamente,  quando o  Senador  Aécio  Neves

governava Minas Gerais, a imprensa tudo escondia. Essas greves eram sufocadas e

reprimidas. Não havia condições, nem na Assembleia Legislativa, de fazer repercutir

fatos ocorridos.

Felizmente,  hoje a  situação é  um pouco melhor.  Os movimentos já  conseguem

respirar e se organizar. As greves, quando necessárias, são feitas. Temos condições

também aqui de algumas criações, por intermédio do Bloco Minas sem Censura, que

espero,  Deputado  Antônio  Júlio,  seja  refeito  em  sua  integralidade.  Ele  continua

existindo na prática.  Em breve reveremos o Bloco Minas sem Censura,  de forma

oficial,  na  Assembleia  Legislativa,  porque  foi  uma  declaração  de  respiração  de

liberdade. Declaramos que a censura em Minas teria fim de uma forma ou de outra.
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Nem que fosse apenas pelos microfones desta Casa, teríamos força para fazê-lo.

Tivemos  mais  sorte  porque  o  próprio  movimento  social  também  conseguiu  se

libertar,  e  o nosso movimento foi  importante  para  que se rompesse esse silêncio

absoluto imposto pela mídia, imposto pelo Governador que a tudo controla: Tribunal

de Contas, Ministério Público, Assembleia Legislativa, mídia, imprensa, Tribunal de

Justiça. Conseguimos, por meio do Minas sem Censura e do movimento social, fazer

um rompimento desse silêncio absurdo que estava imposto a Minas. Hoje pelo menos

já respiramos algum grau de liberdade feito, diga-se de passagem, a ferro e fogo.

Fomos  personagens  importantes  disso  que  vem  acontecendo,  por  isso  nossa

solidariedade com o  movimento  social  é  ampla,  geral  e  irrestrita.  Ela  é  absoluta.

Lembrei-me desse momento da vida do ex-Prefeito e médico Célio de Castro, que já

naquela ocasião, de momentos muito mais difíceis que hoje, saiu de Brasília e veio

ser  interlocutor  de  uma greve  de  professores  que  se  prolongava  –  não  havia  a

compreensão de ser negociada.

Neste momento, temos o Bolsa-Escola, que me faz lembrar,  com muito carinho,

Célio de Castro em parceria com Patrus Ananias e com este Deputado, que à época

era  Vereador.  Constituímos  esse  excelente  programa  do  Bolsa-Escola.  Depois  o

Presidente incluiu o Bolsa Família em outro programa, já com o Suplicy. Refiro-me ao

Renda Mínima. Ninguém podia passar fome, deixar de ter uma renda mínima para

comer. Essa é uma questão humanitária e de direito universal. Quando Suplicy falava

isso como Senador, todos o consideravam doido. Como o Brasil poderia conseguir

oferecer às famílias de todo o País um mínimo para viverem? Ele a isso chamava

imposto negativo. O Deputado Adelmo deve lembrar-se do Suplicy nos congressos do

PT. Para dizer a verdade,  nem os petistas acreditavam muito nisso. Na época do

neoliberalismo, falar que o Estado ofereceria a cada família o mínimo para viver fazia

com  que  pensássemos  que  o  Suplicy  era  muito  fantasioso,  que  era  um  ótimo

Senador,  mas  meio  “voado”,  meio  aéreo.  Ele,  quando  ia  aos  encontros  do  PT,

pautava o Renda Mínima para convencer os  petistas de que tínhamos de ter  um

imposto  negativo.  Perguntávamos  o  que  era  esse  imposto  negativo  do  Senador

Suplicy. Ele nos explicava tudo pacientemente e dizia ao Lula que, quando este fosse

Presidente da República, deveria implantar o imposto negativo no Brasil. Lembro-me
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de ouvi-lo  falar  isso num Congresso.  Ele explicava essa teoria  aos petistas  e ao

próprio Presidente Lula. Quando Lula assumiu, na forma do Bolsa-Família, instituiu o

que Suplicy chamava imposto negativo, que é o Estado subsidiar aqueles que são

mais pobres com um mínimo de condições para sua sobrevivência. Isso é o Bolsa

Família,  que muitos  também não compreenderam. Alguns  não o compreenderam,

hoje já existe uma compreensão maior.

Setores  conservadores  passaram  a  dizer  que isso não era justo,  que o  pai  de

família tomaria cachaça com esse dinheiro, que não o aplicaria da forma correta. É

claro que todo projeto implantado tem seus problemas e defeitos. É óbvio que, ao

oferecer a milhões de pessoas um programa como esse, alguns podem usar mal o

recurso.  Mas,  com  o  tempo,  vai  se  aperfeiçoando  o  programa.  Um  dos

aperfeiçoamentos foi colocar a mulher como recebedora do Bolsa Família.

A crítica de que alguém poderia usar isso mal, bebendo cachaça, etc., foi, de certa

forma, absorvida, fazendo-se um aparato para que isso não acontecesse. Então, deu-

se prioridade à mulher, e ela, mais sensível, como mãe, cuida daquilo para a escola e

para matar a fome. Eu sei que hoje poucos têm coragem de criticar o programa, e

ninguém tem coragem de dizer que ele vai acabar. Podem até não concordar com

ele, mas esse programa não acabará, porque virou uma realidade nacional.

Então, Sr. Presidente, queria terminar as minhas palavras dizendo que esse projeto

que estamos aprovando diz respeito ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento, que,

aparentemente, não tem nada a ver com o que digo aqui, mas com o que eu disse na

parte da manhã. Só é possível estabelecer um desenvolvimento real para o nosso

país e para o nosso Estado de Minas Gerais se pensarmos no desenvolvimento em

seus dois aspectos: o desenvolvimento econômico, que precisa ser planejado, com a

distribuição  de  renda,  com  desenvolvimento  social.  Se  não  há  desenvolvimento

social,  não  há  distribuição  de  renda  e  não  conseguiremos,  de  fato,  avançar  no

desenvolvimento de Minas Gerais. E o Estado deve muito disso. Avançamos pouco

em  Minas  Gerais,  em  relação  ao  que  avançamos  no  Brasil.  É  preciso  que  o

Governador  Anastasia  rompa  com  os  preceitos  anteriores,  que  fizeram  parte  da

formação brasileira, da época do neoliberalismo, e assuma já um caráter mais social

e mais amplo para o Estado de Minas Gerais,  aproveitando melhor os programas
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nacionais  existentes.  Então,  quero  votar  pela  aprovação  e  encaminhar  pela

aprovação do projeto.

Termino aqui o processo de discussão, agradecendo à Presidência e aos demais

Deputados. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão)  -  Não  há  outros  oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salvo emenda. As Deputadas

e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.920/2012  com  a  Emenda  nº  1.  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando As Deputadas e os Deputados Deputados para

as extraordinárias de amanhã, dia 12, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, bem como para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Eleição  para  o  cargo  de  Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -
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Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho

do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro

- Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

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

Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a eleição para o cargo de Conselheiro do

Tribunal de Contas do Estado, a que se refere o art. 78, § 1º, inciso II, da Constituição

do Estado.

Eleição para o Cargo de Conselheiro do Tribunal do Contas do Estado
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O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do inciso II do

art. 235 do Regimento Interno, foram apresentadas três candidaturas: a do Deputado

Doutor Viana, por meio do Requerimento nº 3.281/2012; a do Deputado Sebastião

Costa, por meio do Requerimento nº 3.282/2012; e a do Deputado Ivair Nogueira, por

meio do Requerimento nº 3.283/2012. A candidatura do Sr. Alexandre Bossi Queiroz

foi retirada.

Após arguição pública, a comissão especial designada para emitir parecer sobre as

candidaturas  concluiu  estarem  os  candidatos  aptos  para  o  exercício  do  cargo.  A

Presidência vai dar início à eleição de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado

com votação pelo processo secreto. Nos termos do inciso I do art. 261 do Regimento

Interno, os dois candidatos mais votados no primeiro escrutínio submeter-se-ão ao

segundo  escrutínio,  decidindo-se  a  escolha  por  maioria  simples  dos  votos.  Nos

termos  do  §  1º  do  art.  239  do  Regimento  Interno,  caso  algum  candidato,  já  no

primeiro  escrutínio,  atinja  a  maioria  absoluta  de  votos,  ou  seja,  39  votos,  será

considerado eleito, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 14.

A Presidência convida para atuarem como escrutinadores os Deputados Adelmo

Carneiro  Leão  e  Carlos  Mosconi.  A Presidência  solicita  aos  escrutinadores  que

comecem a rubricar os respectivos envelopes. A Presidência solicita a atenção do

Plenário para os seguintes procedimentos: as Deputadas e os Deputados, cada um

por sua vez e somente quando chamados, deverão comparecer à Mesa e receber

dos escrutinadores a sobrecarta devidamente rubricada; em seguida, deverão dirigir-

se à cabine,  escolher  a cédula com o nome do candidato que desejarem eleger,

colocá-la  na  sobrecarta  e  posteriormente  na  urna;  somente  poderá  ser  colocada

dentro da sobrecarta a cédula de votação; não será aceito sinal algum, procedimento

ou material que possa identificar o voto; caso os escrutinadores entendam que há

anomalia no voto, a Presidência determinará a sua anulação. A Presidência esclarece

ao Sr. 1º-Secretário que deverá aguardar que cada parlamentar conclua a votação

para  chamar  o  Deputado  seguinte.  A  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos

Deputados  que  ocupem  seus  lugares.  Com  a  palavra,  o  1º-Secretário,  Deputado

Dilzon Melo, para proceder à chamada dos Deputados para votação secreta.

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) - (- Faz a chamada.)
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O Sr. Secretário – Comunicamos que faltaram à votação somente dois Deputados,

por motivo justificado:  o Deputado Antônio Genaro e o Deputado Gustavo Corrêa.

Ambos faltaram por motivo plenamente justificado, por motivo de doença.

- Depositam seus votos na urna os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho

do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro

- Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

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

Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr.  Presidente – A Presidência informa ao Plenário que o candidato ou outro

Deputado indicado por ele acompanhará o processo de apuração que iniciaremos a

seguir. O Deputado Doutor Viana indica o Deputado Célio Moreira para representá-lo.

O Deputado Sebastião Costa indica a Deputada Luzia Ferreira para representá-lo. O

Deputado Ivair Nogueira indica o Deputado Sávio Souza Cruz para representá-lo. A

Presidência  solicita  a  presença  tão  somente  dos  integrantes  da  Mesa,  dos

escrutinadores  e  dos  fiscais  de  apuração  neste  instante,  e  aos  Deputados  e  às

Deputadas, compreensão. Vamos dar início ao processo de apuração de votos com a

presença de seus representantes. A Presidência recomenda aos escrutinadores que

procedam  à  abertura  da  urna  e  à  verificação  da  coincidência  do  número  de

sobrecartas com o de votantes.
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- Procede-se à conferência das sobrecartas.

O  Sr.  Presidente  –  Votaram  75  Deputados  e  foram  encontradas  na  urna  75

sobrecartas.  Portanto,  os  números  conferem.  A  Presidência  solicita  aos

escrutinadores que procedam à apuração mediante a abertura de cada sobrecarta, à

leitura dos votos um a um por um escrutinador e à anotação, também um a um, pelo

outro escrutinador.

- Procede-se à apuração dos votos.

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  solicita  aos  escrutinadores  que  procedam  à

redação do boletim de apuração.

- Procede-se à redação do boletim de apuração.

O  Sr.  Presidente  -  O  Deputado  Doutor  Viana  recebeu  31  votos,  o  Deputado

Sebastião Costa recebeu 23 votos, e o Deputado Ivair Nogueira recebeu 20 votos.

Houve um voto nulo.

Os dois candidatos mais votados foram os Deputados Doutor Viana e Sebastião

Costa. A Presidência vai passar ao segundo escrutínio com os dois candidatos mais

votados. A eleição dar-se-á por maioria simples, ou seja, será eleito o candidato que

obtiver o maior número de votos. Em caso de empate, será eleito o candidato mais

idoso.  A Presidência  convida  a  permanecer  como  escrutinadores  os  Deputados

Adelmo Carneiro Leão e Carlos Mosconi.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)

- Depositam seus votos na urna os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

-  Jayro Lessa -  Adalclever  Lopes -  Adelmo Carneiro Leão -  Almir  Paraca -  André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor

Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Glaycon  Franco  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette
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de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro

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

Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente – O Deputado Doutor Viana indica o Deputado Célio Moreira, e o

Deputado Sebastião Costa indica a Deputada Luzia Ferreira, para representá-los no

processo de apuração. A Presidência recomenda aos escrutinadores que procedam à

abertura da urna e à verificação da coincidência do número de sobrecartas com o de

votantes.

- Procede-se à conferência das sobrecartas.

O  Sr.  Presidente  –  Votaram  74  Deputados  e  foram  encontradas  na  urna  74

sobrecartas.  Os números conferem. A Presidência  solicita  aos escrutinadores que

procedam à apuração dos votos mediante a abertura de cada sobrecarta; à leitura

dos votos, um a um, por um escrutinador; e à anotação, também um a um, pelo outro

escrutinador.

- Procede-se à apuração dos votos.

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  solicita  aos  escrutinadores  que  procedam  à

redação do boletim de apuração.

- Procede-se à redação do boletim de apuração.

O  Sr.  Presidente  –  A Presidência  informa  ao  Plenário  o  resultado  do  segundo

escrutínio: Deputado Doutor Viana, 44 votos; Deputado Sebastião Costa, 28 votos.

Houve  1  voto  em  branco  e  1  voto  nulo.  Está,  portanto,  eleito  para  o  cargo  de

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado o Deputado Doutor Viana. Oficie-se ao

Governador do Estado e ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumprido o objetivo da convocação,  a Presidência encerra a

reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  as  extraordinárias  de

amanhã, dia 11, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a

ordinária  também  de  amanhã,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já  anunciada.
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Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E

DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/2/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Célio Moreira, Duarte Bechir, Sargento Rodrigues e Rogério Correia (substituindo o

Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do PT), membros da Comissão

de Direitos Humanos; e os Deputados João Leite, Sargento Rodrigues, Célio Moreira

e Maria Tereza Lara, membros da Comissão de Segurança Pública. Está presente,

também,  o  Deputado  Antônio  Júlio.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado João Leite, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos

sobre possível manipulação de dados em Registro de Eventos de Defesa Social -

Reds  -,  conforme  veiculado  na  imprensa,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs.  Frederico  César  do  Carmo,  Subsecretário  de  Promoção  da  Qualidade  e

Integração  do  Sistema  de  Defesa  Social  da  Secretaria  de  Defesa  Social,

representando Lafayette de Andrada, Secretário de Estado de Defesa Social; Cel. PM

Cláudio Antônio  Mendes,  Diretor  de  Apoio  Operacional,  representando o  Cel.  PM

Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-Geral da Polícia Militar de Estado de Minas

Gerais; Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Coordenador da Comissão de Cidadania e

de Direitos Humanos da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de

Minas  Gerais  -  Aspra-,  representando  o  Subten.  PM Raimundo  Nonato  Meneses

Araújo, Presidente da instituição; Luis Flávio Sapori, Professor Universitário da Puc

Minas; Paulo Vaz Alkimin, Ouvidor de Polícia; Denilson Aparecido Martins, Presidente

do Sindpol-MG, os quais são convidados a tomar assento à mesa.  A Presidência

concede a  palavra  aos  Deputados  Durval  Ângelo,  Sargento  Rodrigues  e  Rogério

Correia,  autores  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. O Deputado Durval Ângelo retira-se da reunião. Registra-se a
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presença  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  membro  das  Comissões  de  Direitos

Humanos e de Segurança Pública.  Logo após,  o Presidente passa a palavra aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. O Deputado Rogério Correira retira-se da reunião.

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

votação de proposições da Comissão. A requerimento do Deputado Duarte Bechir, é

adiada  a  votação  dos  requerimentos  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos

Deputados Antônio Júlio, Célio Moreira, Duarte Bechir, João Leite, Rogério Correia e

Sargento  Rodrigues  (3)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Governador  do

Estado pedido de providências para a realização de auditoria externa, por entidade

independente,  dos  dados,  informações  e  estatísticas  em  segurança  pública

produzidos pelos órgãos que compõem a Secretaria de Estado de Defesa Social, nos

últimos cinco anos, assegurando-se que sejam auditados inquéritos policiais, termos

circunstanciados de ocorrência e autuação,  especialmente os autos de prisão em

flagrante delito, com o intuito de verificar se há coerência entre os fatos, tal como

constam nos diversos documentos produzidos pela Polícia Militar e pela Polícia Civil;

sejam encaminhadas ao Governador do Estado, ao Secretário de Defesa Social, ao

Comandante-Geral da Polícia Militar  de Minas Gerais, ao Chefe da Polícia Civil,  à

Aspra,  ao  Sindpol  e  ao  Procurador-Geral  de  Justiça  as  notas  taquigráficas  desta

reunião; seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para

que sejam revisadas e readequadas as metas de desempenho previstas nos acordos

de  resultados  do  Governo com as  organizações  policiais,  considerando-se  que a

suposta  exigência  de  metas  muito  rígidas  das  organizações  policiais  estaria

favorecendo  irregularidades  nos  registros  de  eventos  de  defesa  social,  devido  à

imposição de enorme pressão aos policiais da área policial. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Dalmo Ribeiro Silva.
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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/6/2012

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno Siqueira, André Quintão, Gustavo Valadares, Luiz Henrique e Duarte Bechir

(substituindo  o  Deputado  Glaycon  Franco,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.239,  3.258  e  3.262/2012  (Deputado  André  Quintão);  3.246,  3.249,  3.254  e

3.261/2012  (Deputado  Bruno  Siqueira);  3.241/2012  (Deputada  Rosângela  Reis);

3.238, 3.242, 3.248, 3.252 e 3.260/2012 (Deputado Gustavo Valadares); 3.247, 3.250

e  3.255/2012  (Deputado  Luiz  Henrique);  e  3.240,  3.251  e  3.253/2012  (Deputado

Glaycon Franco). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. O Projeto de Lei Complementar nº 6/2011 e os Projetos de Lei nºs 1.618,

697, 1.213, 1.228, 1.516/2011 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimentos,

os  dois  primeiros,  do  Deputado  Duarte  Bechir,  e  os  demais,  do  Deputado  Luiz

Henrique,  aprovados  pela  Comissão.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o

parecer concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único,

do Projeto de Lei nº 243/2011, com a Emenda º 1 (relator: Deputado André Quintão).

Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Gustavo Valadares, que conclui

pelo não provimento do Recurso nº 1, em turno único, o Presidente defere o pedido

de  vista  do  Deputado  André  Quintão.  Retira-se  da  reunião  o  Deputado  Gustavo

Valadares. São convertidos em diligência ao Instituto de Previdência dos Servidores

do Estado de Minas Gerais – Ipsemg – o Projeto de Lei Complementar nº 25/2012, à

Secretaria de Estado de Educação o Projeto de Lei nº 2.776/2011 (relator: Deputado

Luiz Henrique); às Secretarias de Estado de Educação e de Saúde o Projeto de Lei nº
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3.188/2012 (relator: Deputado Gustavo Valadares, lido pelo Deputado Duarte Bechir);

à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao Prefeito Municipal de Santana

do Manhuaçu o Projeto de Lei nº 3.193/2012, e ao Igam e ao Prefeito Municipal de

Unaí  o  Projeto  de  Lei  nº  3.213/2012  (relator:  Deputado  André  Quintão).  Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo

pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 28/2012, este na forma do Substitutivo nº 1, e dos Projetos de Lei

nº  1.875/2011,  este  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Gustavo

Valadares,  lidos  pelo  Deputado  Duarte  Bechir);  1.558/2011,  este  na  forma  do

Substitutivo nº 1, 2.460/2011, 3.113/2012, este na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado André Quintão); 2.401/2011, este na forma do Substitutivo nº 1, 2.941/2012

e 2.580/2011, este na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Bruno Siqueira, os

dois  primeiros  em  virtude  de  redistribuição).  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 719/2011, este

com  o  voto  contrário  do  Deputado  André  Quintão  (relator:  Deputado  Sebastião

Costa); 1.182/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique); e 3.073/2012 (relator: Deputado

Gustavo  Valadares,  lido  pelo  Deputado  Duarte  Bechir).  Os  pareceres  sobre  os

Projetos de Lei nºs 1.252, 1.965 e 2.377/2011, no 1º turno, deixam de ser apreciados

em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  pelos  respectivos

relatores,  o primeiro,  Deputado André  Quintão,  e  os  demais,  Deputado Sebastião

Costa. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão

e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs

2.258,  2.666,  2.739/2011  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira,  em  virtude  de

redistribuição);  2.755/2011,  este  com  a  Emenda  nº  1,  3.169,  3.202/2012  (relator:

Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 2.828, 2.988 e 3.182/2011

(relator:  Deputado  André  Quintão);  3.186,  3.209/2012  (relator:  Deputado  Luiz

Henrique);  e  3.189/2012  (relator:  Deputado  Duarte  Bechir,  em  virtude  de

redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado requerimento em que solicita seja baixado em diligência ao autor o Projeto

de Lei nº 3.191/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - Glaycon Franco - Luiz Henrique -

André Quintão - Duarte Bechir.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA

CONTRA A MULHER, EM 19/6/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Luzia Ferreira e

Maria  Tereza  Lara  e  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

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

Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a debater a produção de informações sistematizadas sobre

a  violência  contra  a  mulher  e  os  instrumentos  de  monitoramento.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Desembargadora

Heloísa Helena de Ruiz Combat, Superintendente da Coordenadoria da Mulher em

Situação de Violência Doméstica e Familiar; Luciana Bär Infantes Antunes, Defensora

Pública,  representando  Laurelle  Carvalho  de  Araújo,  Defensora  Pública  e

Coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência;

Sgt.  PM  Sílvia  Adriana  da  Silva,  Coordenadora  do  Programa  de  Prevenção  à

Violência Doméstica da Polícia Militar;  Thereza Christina Cavalcanti  Lamy Serra e

Meira,  Secretária  Executiva,  representando  Jovita  Levy  Ginja,  Presidente  do

Conselho  Estadual  da  Mulher;  Eliana  Piola,  Coordenadora  Especial  de  Políticas

Públicas  para  Mulheres;  Soane  Pereira  de  Souza,  Técnica  em  Referência  de

Assistência a Vítimas de Violência, representando Antônio Jorge de Souza Marques,

Secretário  de  Estado  de  Saúde;  Kelly  de  Fátima  Fonseca  e  Silva,  Diretora  de

Estatística  e  Análise  Criminal,  representando Cylton  Brandão da Matta,  Chefe  da
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Polícia  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Rebeca  Rohlfs  Barbosa  Gaetani,

Coordenadora do Instituto Albam; Maria Izabel  Ramos de Siqueira,  Presidente do

Movimento  Popular  da  Mulher/BH;  Lúcia  Helena  Apolinária,  Coordenadora  dos

Direitos da Mulher da Secretaria Adjunta de Direitos e Cidadania – Comdim-PBH; e

Kátia Ferraz, do Conselho Estadual da Mulher; e os Srs. Cássio Gustavo de Castro,

Superintendente  de  Políticas  de  Proteção  de  Direitos  Humanos,  representando

Cássio Soares,  Secretário  de Estado de Desenvolvimento Social;  e Diego Garzon

Henrique, Coordenador do Centro Risoleta Neves de Atendimento à Mulher, que são

convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  na  condição  de  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. A Presidência recebe documentos da Desembargadora Heloísa Helena

de  Ruiz  Combat,  Superintendente  da  Coordenadoria  da  Mulher  em  Situação  de

Violência  Doméstica  e  Familiar;  da  Sra.  Eliana  Piola,  Coordenadora  Especial  de

Políticas Públicas para Mulheres; e da Sra. Soane Pereira de Souza, Técnica em

Referência de Assistência a Vítimas de Violência da Secretaria de Estado de Saúde.

A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

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

requerimentos das Deputadas Luzia  Ferreira e  Maria  Tereza Lara e  do  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva (8) em que solicitam seja prorrogado o prazo da Comissão para o

dia  31/8/2012,  para  conclusão  dos  trabalhos;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de

Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - pedido de providências para implantar

uma casa-abrigo no Município de Itajubá para atendimento a mulheres vítimas de

violência;  seja  encaminhado  à  Defensoria  Pública  Geral  do  Estado  pedido  de

providências para implantar um serviço de atendimento psicológico junto ao Núcleo

Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher - Nudem -, tendo em

vista  a  necessidade de se  aprimorar  o  atendimento  prestado  à  mulher  vítima de

violência;  seja  encaminhado  à  Defensoria  Pública  Geral  do  Estado  pedido  de

providências  para  implantar  um  serviço  de  atendimento  médico  junto  ao  Núcleo



908
____________________________________________________________________________

Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher - Nudem -, tendo em

vista a necessidade de agilizar procedimentos, inclusive os relativos à emissão de

laudos, fornecendo um serviço mais eficiente nos casos de atendimento à mulher

vítima de violência; seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido

de providências para estudar a viabilidade de implantação de uma Vara Especializada

de  Violência  Doméstica  e  Familiar  contra  a  Mulher  nas  Comarcas  de  Itajubá  e

Divinópolis, nos termos definidos pela Lei de Organização e Divisão Judiciárias do

Estado; seja encaminhado à Prefeitura de Divinópolis  pedido de providências para

firmar convênio com a entidade denominada Sociedade de Assistência a Pobres, com

sede na Rua Rio Grande do Sul, 1.615, Bairro Sidil, no Município de Divinópolis, para

realização de cursos profissionalizantes para atender a 30 famílias  monoparentais

(mães  e  filhos);  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de

providências  para  implementar  cursos  de formação e capacitação continuada aos

profissionais de segurança pública, especialmente policiais e militares, com vistas a

melhorar e ampliar o atendimento qualificado às mulheres vítimas de violência; e seja

realizada  reunião  em  7/8/2012  para  lembrar  a  edição  da  Lei  Maria  da  Penha.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ivair Nogueira - Luzia Ferreira.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/6/2012

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Luiz Henrique, por indicação

da  Liderança  do  BTR)  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  Lafayette  de

Andrada, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a



909
____________________________________________________________________________

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 435, 568, 1.561, 1.667, 1.718, 2.056,

2.169, 2.196, 2.523, 2.729, 2.730 e 2.731/2011 e 2.907/2012 e Projetos de Resolução

nºs  2.989,  2.990,  2.991  e 2.993/2012 (Duarte  Bechir);  Projetos  de  Lei  nºs  2.552,

2.867, 2.932, 3.024, 3.026, 3.029, 3.035, 3.039, 3.053, 3.054, 3.092, 3.096, 3.105,

3.109, 3.110, 3.114 e 3.127/2012 (Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs  568,  1.561,  1.667,  2.056,  2.169,  2.196,  2.523,  2.729,  2.730,  2.731/2011  e

2.907/2012.  Passa-se à 2ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Resolução nºs 2.989, 2.990, 2.991 e 2.993/2012 e dos Projetos

de Lei nºs 435, 1.718, 2.552/2011 e 2.867, 2.932, 3.024, 3.026, 3.029, 3.035, 3.039,

3.053,  3.054,  3.092,  3.096,  3.105,  3.109,  3.110,  3.114  e  3.127/2012.  Cumprida  a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente – João Leite – Antônio Carlos Arantes – Gilberto

Abramo.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 27/6/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco e Paulo

Lamac,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a
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ampliação e o fortalecimento dos cursos do Reuni - Reestruturação e Expansão das

Universidades Federais -, em especial o curso de Ciências do Estado, oferecido pela

Faculdade de Direto da UFMG, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e

votar  proposições  da  Comissão.  Após,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  ofício  do  Deputado  Duarte  Bechir,  em  que  informa  que  a

correspondência  lida  na  reunião  ordinária  da  Comissão  de  Educação  do  dia

13/6/2012,  de  autoria  do  Diretório  Acadêmico  da  Faculdade  de  Engenharia  da

Universidade do Estado de Minas Gerais, já foi respondida pelo Secretário de Estado

de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Deputado Nárcio Rodrigues, e que esta

resposta  já  foi  encaminhada  ao  mencionado  Diretório;  e  de  correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios do

Sr.  Ailton  Cláudio  Fernandes,  Secretário  Municipal  de  Planejamento  e  Gestão da

Prefeitura Municipal  de Nova Lima (22/6/2012);  e do Vereador Vilson Antônio dos

Santos, Presidente do Diretório Municipal do PSDB em Pará de Minas (23/6/2012). O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.725/2011, no 1º turno (Deputado

Duarte Bechir); e 3.022/2012, em turno único (Deputado Carlin Moura). A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Amanda Flávio de

Oliveira, Diretora da Faculdade de Direito da UFMG, também representando Clélio

Campolina  Diniz,  Reitor  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais;  e  os  Srs.

Fernando Jayme, Vice-Diretor da Faculdade de Direito da UFMG; José Luiz Borges

Horta; Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira; e Renato Cardoso, todos da Faculdade

de  Direito  da  UFMG;  Txai  Silva  Costa,  Coordenador  do  Centro  Acadêmico  de

Ciências do Estado; Felipe Henrique Dias Barbosa, Estudante do Curso de Ciências

do Estado da UFMG; e Rafael Leal, Presidente da União Estadual dos Estudantes -

UEE-MG -, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece suas

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

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

das notas taquigráficas. Neste momento, registra-se a presença do Deputado Carlin

Moura. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres
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sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 163 e

1.095/2011 são retirados da pauta por falta de pressupostos regimentais. Passa-se à

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

proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o Requerimento nº 3.291/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados  Bosco,  Carlin  Moura  e  Paulo  Lamac  (4)  em  que  solicitam  sejam

encaminhadas  ao Ministério  da Educação as notas  taquigráficas desta  reunião  e,

após análise, sejam enviadas a esta Comissão informações sobre as perspectivas do

Reuni em Minas Gerais, em especial quanto aos investimentos e às projeções dos

cursos oferecidos pela UFMG, detalhando a ampliação de vagas, os recursos para os

projetos de pesquisa e a extensão do Curso de Ciências do Estado da UFMG; seja

encaminhado pedido de providências à Diretoria da Faculdade de Direito da UFMG

para que disponibilize informações sobre a história e a reestruturação do Curso de

Ciências do Estado na página da internet da referida Faculdade; seja encaminhada à

Diretoria da Faculdade de Direito da UFMG manifestação de apoio à consolidação e

ao fortalecimento do Curso de Ciências do Estado da referida faculdade; e sejam

encaminhadas  à  Diretoria-Geral  da  ALMG  e  à  Gerência-Geral  da  Escola  do

Legislativo pedido para que seja analisada a possibilidade de se firmar convênio com

a Faculdade de Direito da UFMG para participação dos alunos do curso de Ciências

do Estado em cursos  e  estágios  da  ALMG;  de  que nos  concursos  públicos  para

ingresso de servidores nesta Casa tenha como requisito a graduação em Ciências do

Estado,  para  provimento  de  cargos  cujas  funções  sejam  compatíveis  com  tal

formação; e de que se permita a participação de estudantes do Curso de Ciência do

Estado na organização e realização do Parlamento Jovem 2013; Carlin Moura em

que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretária  de  Estado  de  Educação  pedido  de

providências  para  a  disponibilização de recursos  para  melhoria  da  iluminação  do

prédio  onde  funciona  a  Escola  Estadual  Leônidas  Marques  Afonso,  situada  no

Município de Jaboticatubas, para aumentar a segurança daquela escola; e Rogério

Correia  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretária  de  Estado  de  Educação
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pedido  de  informação sobre  as  escolas  estaduais  que  serão  beneficiadas  com  a

verba  de  R$27.600.000,00,  incluída  no  PAC  2,  oriunda  do  Fundo  Nacional  de

Desenvolvimento da Educação, para construção ou cobertura de quadras esportivas

já  existentes;  bem  como  seja  encaminhada  a  relação  de  escolas  que  serão

contempladas  com  a  verba  de  R$1.7000.000,00  destinada  aos  Municípios  de

Ituiutaba,  Poços  de Caldas  e  Pouso Alegre.  Cumprida a  finalidade  da reunião,  a

Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da Comissão para

a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Bosco, Presidente - Duarte Bechir - Carlin Moura.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/6/2012

Às 14h15min,  comparecem na Sala das Comissões o Deputado Elismar Prado,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Elismar  Prado,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  regimentais,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A

Presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  discutir  a  implementação  da  Lei

Federal nº 11.769, de 2008, que altera a Lei nº 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e

Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na

educação  básica  e  de  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Wagner Lemos de

Rezende,  Diretor  da  Superintendência  Regional  de  Ensino  de  Uberlândia,

representando a Secretária de Estado de Educação, Ana Lúcia Almeida Gazzola; Ana

Beatriz  Hosken  Cunha,  Coordenadora  do  Núcleo  de  Interiorização  da  Cultura  de

Uberlândia,  representando  a  Secretária  de  Estado  de  Cultura,  Eliane  Parreiras;

Adônis  Castro,  responsável  pelo Escritório  da Associação Mineira de  Municípios  -

Regional Triângulo Mineiro; Sônia Tereza da Silva Ribeiro, Professora e Dirigente do

Grupo de Pesquisa e Formação em Educação Musical da Universidade Federal de

Uberlândia;  Beatriz  Moraes  Bernardes  e  Robson  Carvalho,  Professores  do

Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli de Uberlândia; Professor

Neivaldo de Lima Virgílio, Vereador da Câmara Municipal de Uberlândia; Silvana de
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Oliveira  Gasques,  Técnica  em Assuntos  Educacionais  e  Pianista  da  Universidade

Federal de Uberlândia; Elaine Cristina Ribeiro, Diretora da Secretaria de Combate ao

Racismo da  Cut-MG e  Presidente  do  Sind-UTE  de  Uberlândia;  Neusa  Eustáquia

Gonçalves das Chagas, ex-Vice-Diretora de Escola; Maria Floripes da Silva, Diretora

da Escola Estadual Marechal Castelo Branco; Gláucia Severino Muniz, Diretora da

Escola  Estadual  Amador  Naves;  Rose Mary Miranda Siqueira,  Diretora da  Escola

Estadual Angelino Pavan, e Vereador Rosenvaldo Correia de Mendonça, da Câmara

Municipal de Uberlândia, que são convidados a tomar assento à mesa. Na condição

de autor do requerimento que deu origem ao debate, o Deputado Elismar Prado tece

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

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

consta  nas  notas  taquigráficas.  A Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

reunião e, cumprida a finalidade desta, agradece a presença dos convidados e dos

demais  participantes,  convoca os membros da  Comissão para  a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2012.

Elismar Prado, Presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/7/2012

Às 9 horas, comparece na Câmara Municipal de Coronel Fabriciano o Deputado

Pompílio Canavez, membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Pompílio Canavez, declara aberta a reunião, dispensa a leitura

da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada  e  a  subscreve.  A Presidência

informa que a reunião se destina a debater e obter informações sobre a transferência

das  sedes  dos  órgãos  regionais  com  funcionamento  no  Município  de  Coronel

Fabriciano para um centro administrativo da Região Metropolitana do Vale do Aço, a

ser  construído  no  Município  de  Ipatinga,  e  a  deliberar  sobre  proposições  da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Francisco de Assis Simões Thomaz, Prefeito Municipal de Coronel Fabriciano;

Marcos da Luz Evangelista Lima Martins, Vereador à Câmara Municipal de Coronel
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Fabriciano; Nívio Pinto de Lima, Coordenador da 40ª Unidade Regional do DER-MG,

representando  José  Élcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  órgão,  e  Jorge

Damasceno  Júnior,  Presidente  da  Associação  Comercial  e  Industrial  de  Coronel

Fabriciano, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece

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

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

consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2012.

Pompílio Canavez, Presidente .

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 3/7/2012

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Délio Malheiros, Antônio Júlio e Duilio de Castro, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duilio de Castro, dispensa

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

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

discutir  a obrigatoriedade do uso de sacos e sacolas ecológicos, bem como suas

implicações, e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento

da  seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data

mencionada entre parênteses: ofício do Sr. Barros Munhoz, Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo (26/3/2012). O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 1.588/2011 (Deputado Délio Malheiros); e 3.145/2012

(Deputado  Duilio  de  Castro),  ambos  no  1º  turno.  A  Presidência  interrompe  os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  Laura  Santos,

Coordenadora  do  Procon  Municipal;  Maria  Lúcia  Pacífico  Homem,  Presidente  do
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Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais; e os Srs. Raimundo Mendes Costa,

Gerente de Fiscalização e Verificação Compulsória, representando o Sr. Ivan Alves

Soares, Diretor do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais;

Saulo Henrique Ataíde da Silva, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, representando o Sr. Vasco Araujo, Secretário Municipal de Meio Ambiente;

Amauri Artimos da Matta, Promotor de Justiça, representando o Sr.  Jacson Rafael

Campomizzi,  Coordenador  do  Procon Estadual;  Fábio  Cunha Terra,  advogado  da

Fecomércio  Minas,  representando  o  Sr.  Lázaro  Luiz  Gonzaga,  Presidente  dessa

Federação;  João Carlos de Godoy Moreira, Diretor  Técnico, representando a Sra.

Veruska  Causo  Rigolin,  Presidente  da  Associação  Brasileira  de  Polímeros

Biodegradáveis  Compostáveis;  Adilson  Rodrigues,  Superintendente  da  Associação

Mineira  de  Supermercados,  representando  o  Sr.  José  Nogueira  Soares  Nunes,

Presidente da Associação Mineira de Supermercados; Marcos Innecco Corrêa, Vice-

Presidente de Comunicação, representando o Sr. Bruno Selmi Dei Falci, Presidente

da Câmara de Dirigentes  Lojistas  de BeloHorizonte;  Roberto  Fernando de Souza

Freitas, Coordenador do Laboratório de Ciência e Tecnologia de Polímeros da UFMG;

a Sra.  Lúcia Pacífico,  Presidente do Movimento das Donas de Casa; o Sr.  Paulo

Dacolina, Diretor do Instituto Nacional do Plástico; a Sra.  Margareth Maria Cintra,

Gerente de Pesquisa de Preços e Educação para o Consumo do Procon Assembleia;

os Srs. Vinícius Fonseca Marques, Coordenador do Procon Municipal de Itajubá e

Secretário-Geral do Fórum dos Procons Mineiros; Airton Gomes Salin, Sindicato do

Comércio  Varejista  de Gêneros Alimentícios  de  Belo  Horizonte;  Marcelo Viana de

Ávila, Analista Ambiental da Fundação Estadual do Meio Ambiente; Vitor de Pádua

Santos,  graduando  em  Química  Tecnológica;  Luciano  Emerich  Faria,  do  Centro

Universitário  Newton Paiva;  Renaldo  Luiz Menezes,  Diretor  da  Rafisa Comércio e

Indústria  de  Recicláveis  Ltda.;  a  Sra.  Mardelene  Cezar  Rodrigues  de  Jesus,

Presidente da Associação Assistencial Rosa de Sarom; e o Sr. Luiz Felipe Lehman,

que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como um dos autores do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas  considerações  iniciais.  Em

seguida, concede a palavra ao coautor do requerimento, Deputado Alencar da Silveira

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



916
____________________________________________________________________________

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

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Délio

Malheiros, Liza Prado e Duilio de Castro (2) em que solicitam seja encaminhado ao

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia pedido de providências para

que elabore um estudo técnico para verificar se as sacolas plásticas disponíveis nos

supermercados  de  Belo  Horizonte  são  biodegradáveis  ou  oxidegradáveis;  seja

encaminhada ao Ministério  Público  cópia  das  notas taquigráficas da  17ª  Reunião

Ordinária desta Comissão; Alencar da Silveira Jr. em que solicita seja formulado apelo

à Associação Mineira de Supermercados para que destine o lucro com a venda das

sacolas plásticas à instalação de uma usina de compostagem; Rogério Correia e Liza

Prado em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para debater o

prejuízo  causado aos  consumidores  mineiros  por  conta  da  desativação de caixas

eletrônicos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Duilio de Castro.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/7/2012

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva,  Rômulo  Viegas  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

preposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. José Antônio
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Cafiero, Cônsul-Geral da Argentina no Brasil, publicado no “Diário do Legislativo” de

31/5/2012.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno

único, do Projeto de Lei nº 885/2011 (relator: Deputado Rômulo Viegas, em virtude de

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

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  3.204/2012.  Submetido  a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

2.820/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e

Rômulo Viegas em que solicitam seja realizada reunião conjunta com a Comissão de

Minas  e  Energia  para  discutir  a  campanha,  lançada  pelo  governo  do  Estado,

Movimento  Justiça  ainda  que  Tardia,  que  propõe  mudanças  no  pagamento  dos

“royalties” da mineração; Rômulo Viegas, Ulysses Gomes e Dalmo Ribeiro Silva em

que solicitam seja realizada visita desta Comissão à Secretaria de Estado de Turismo,

bem  como  seja  encaminhado  a  essa  Secretaria  pedido  de  informações  sobre  o

andamento  das  emendas  parlamentares  consignadas  no Orçamento  do  Estado  e

direcionadas  aos  programas  e  ações  relativos  à  estratégia  de  regionalização  do

turismo por meio dos circuitos turísticos; Tenente Lúcio, Dalmo Ribeiro Silva, Rômulo

Viegas e Ulysses Gomes em que solicitam seja realizado fórum técnico do turismo no

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta Reunião.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente – Rômulo Viegas – Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 3/7/2012

Às 15h44min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Paulo  Lamac  e  Célio  Moreira,  membros  da  supracitada  Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  Deputado Célio  Moreira,

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

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

destina a apresentar o programa Aliança pela Vida e a discutir a Resolução nº 3205,

de 4/4/2012,  da  Secretaria  de  Estado de Saúde,  que aprova o  Plano Mineiro  de

Enfrentamento ao Uso Indevido de Álcool, Crack e Outras Drogas, no âmbito da Rede

de Atenção Psicossocial do Estado. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir  a Sra. Camila Grissi Pimenta, Defensora Pública;  e os Srs.

Paulo  Repsold,  referencia  técnica  em  saúde  mental  da  Secretaria  de  Estado  de

Saúde, representando o Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Estado

de Saúde; Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de Estado de Políticas sobre

Drogas;  o  Pastor  Wellington  Vieira,  membro  da  Federação  das  Comunidades

Terapêuticas Evangélicas do Brasil; e o Sr. Luiz Fernando de Souza Abreu, Assessor

da Secretaria Municipal de Governo de Belo Horizonte, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

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

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

consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2012.

Paulo Lamac, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.146, EM 4/7/2012

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor  Wilson  Batista  e  Duílio  de  Castro,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Carlos  Mosconi,

declara  aberta  a reunião e  esclarece que não há ata  a  ser  lida  por  se tratar  da

primeira  reunião.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o
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Presidente e o Vice-Presidente. O Presidente determina a distribuição das cédulas de

votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Doutor Wilson Batista para

atuar com escrutinador. Realizada a apuração dos votos, são eleitos para Presidente

o  Deputado  Doutor  Wilson  Batista  e  para  Vice-Presidente  o  Deputado  Carlos

Mosconi, ambos com três votos. Na oportunidade, o Presidente eleito agradece os

votos  recebidos  e  declara  empossado  o  Vice-Presidente.  A seguir,  o  Presidente

designa como relator da matéria o Deputado Duílio de Castro. Cumprida a finalidade

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

membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duilio de Castro - Ulysses Gomes.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/7/2012

Às 9h15min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo  Lamac,

Sargento Rodrigues e Rogério Correia (substituindo o Deputado Durval Ângelo, por

indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental,  o Presidente,  Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a

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

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

colher informações e discutir a situação do Balneário Água Limpa, nos Municípios de

Nova Lima e Itabirito, que estaria sendo alvo de ocupações ou grilagens de terrenos e

de  mineração  clandestina,  em  prejuízo  dos  moradores  e  proprietários  locais.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cláudia

de Oliveira Ignês, Promotora de Justiça da Comarca de Itabirito, e Manuela Xavier

Lajes  Faria,  Promotora de Justiça da Comarca de Nova Lima;  e os Srs. Eduardo

Machado de Faria Tavares, Ouvidor Ambiental do Estado; Fernando José de Morais,

Delegado Regional de Polícia Civil de Nova Lima; Túlio Dolabela Viana, Presidente da

Associação de Proprietários do Balneário Água Limpa; e Anderson Alcântara Silva
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Melo, Delegado-Geral de Polícia Civil, que são convidados a tomar assento à mesa.

O Deputado Paulo Lamac, na condição de autor do requerimento que deu origem ao

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

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

conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

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

compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do

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

Requerimentos  nºs  3.325,  3.326  e  3.330/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte

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

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

requerimentos  dos  Deputados  Sargento  Rodrigues  (5)  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comandante da 4ª Região Militar da PMMG pedido de cópia do

relatório apresentado pelo Cap. PM Yoshio Luiz Yamaguchi, 135ª Companhia do 2º

Batalhão de Polícia Militar, sobre doações recebidas de empresários para custear a

reforma do imóvel onde se localiza a 30ª Cia. da PMMG em Juiz de Fora, bem como

da prestação de contas da referida reforma e das doações recebidas; seja realizada

visita  ao  Regimento  de  Cavalaria  Alferes  Tiradentes,  da  PMMG,  para  obter

informações sobre denúncias de maus-tratos sofridos por policiais militares lotados

nesse destacamento; seja encaminhado ao Promotor da 22ª Promotoria de Justiça de

Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização da Atividade Policial,  ao Procurador-

Geral  de  Justiça  de  Minas  Gerais  e  ao  Corregedor  da  Polícia  Militar  pedido  de

providências  com vistas  a  apurar  denúncias  de  desvio  de  dinheiro  e  material  de

construção, arrecadados pela tropa para reforma da sede da 30ª Cia., em Juiz de

Fora, que teriam sido utilizados em obras realizadas em propriedade particular do

Capitão PM Yoshio Luiz Yamaguchi e do Major PM Renato Sampaio Preste; sejam

encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais e ao Corregedor da

Polícia  Militar  pedido  de  cópias  dos  documentos  que  noticiam  envolvimento  de

policiais militares em corrupção, extorsão, lesão corporal e outros crimes em Juiz de

Fora; sejam encaminhadas as notas taquigráficas das reuniões realizadas nos dias

28/3, 23/4, 28/5, 4, 15 e 27/6/2012 e o relatório da visita realizada no dia 15/6/2012 à
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Promotora de Justiça da 19ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juiz de Fora e ao

Promotor  de  Justiça  da  22ª  Promotoria  de  Justiça  da  mesma Comarca;  Rogério

Correia (9) em solicita sejam encaminhadas ao Governador do Estado, ao Secretário

de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária e ao Secretário de Estado de

Defesa Social  as  notas  taquigráficas da 27ª  Reunião Extraordinária,  realizada em

Grão-Mogol, no dia 29/6/2012; sejam encaminhados ao CAO-Conflitos Agrários e ao

CAO-Meio Ambiente pedidos de providências para apurar a possível simulação de

compra e venda de parte de imóvel rural em Grão-Mogol por valor incompatível e,

posteriormente,  a  concessão  de  direito  real  de  superfície  à  empresa  Miba  com

interveniência da companhia holandesa ENRC N.V., com sede em Amsterdam; sejam

encaminhados ao Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária e

ao Iter pedidos de providências para estudar os casos de pequenos produtores rurais

que  vivem  em  propriedades  sem  conseguir  a  regularização  fundiária;  seja

encaminhado  ao Superintendente  da  Polícia  Federal  em Minas  Gerais  pedido  de

providências para apurar a possível participação da empresa holandesa ENRC N.V.

como interveniente em aquisição de imóvel rural, com possível simulação de compra

e  venda  de  terras  no  Município  de  Grão-Mogol  por  valor  incompatível;  seja

encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de providências para

apurar as possíveis ameaças sofridas pelo Sr. Isaías de Oliveira Dias, residente em

Rio Pardo de Minas; seja encaminhado ao Superintendente da Polícia Federal em

Minas Gerais pedido de informações sobre as apurações da Operação Grilo;  seja

encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização  Fundiária

pedido de informações sobre a análise dos processos de regularização fundiária que

estão sendo refeitos; seja realizada visita desta Comissão ao CAO-Meio Ambiente,

com  os  convidados  que  menciona,  para  expor  a  situação da implantação de um

mineroduto ligando Minas e Bahia e a exploração de minério na região do Alto Rio

Pardo, em especial no Município de Grão-Mogol; seja encaminhado ao Secretário de

Estado Extraordinário de Regularização Fundiária e ao Iter pedidos de informações

sobre o cronograma de entrega de títulos fundiários de pequenos produtores rurais e

agricultores na microrregião de Alto Rio Pardo. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da



922
____________________________________________________________________________

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2012.

Paulo Lamac, Presidente - Elismar Prado.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/7/2012

Às 10h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Marques Abreu, Carlos Pimenta e Elismar Prado, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Doutor  Wilson

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

Deputado Marques Abreu, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

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

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício da Sra. Kátia

Ferraz  Ferreira,  Presidente  do  Centro  de  Vida  Independente  de  Belo  Horizonte,

apresentando  sugestões  de  ações  à  Comissão;  e  de  ofício  da  Sra.  Maria  Coeli

Simões Pires,  Secretária de Casa Civil  e de Relações Institucionais,  publicado no

“Diário do Legislativo” de 21/6/2012. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: em turno único,

Projeto de Lei nº 3.169/2012 (Deputado Elismar Prado); no 1º turno, Projetos de Lei

nºs 1.866 e 1.875/2011 (Deputado Marques Abreu, em virtude de redistribuição no

caso do primeiro projeto); 74 e 675/2011 (Deputado Carlos Pimenta, em virtude de

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

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Em atenção a requerimento do Deputado Carlos Pimenta, aprovado pela

Comissão,  é adiada a discussão do parecer em que o relator,  Deputado Marques

Abreu, opina pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.818/2011 no 1º turno, na forma do

Substitutivo nº 2. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.
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Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

3.248 e 3.351/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a falta de vagas

para  alunos  com  deficiência  auditiva  na  Escola  Estadual  de  Educação  Especial

Francisco  Sales  e  nas  escolas  estaduais  e  municipais  em  geral;  Doutor  Wilson

Batista,  Marques  Abreu,  Elismar  Prado  e  Carlos  Pimenta  em  que  solicitam  seja

formulada  manifestação  de  aplauso  à  Sra.  Ana  Lúcia  de  Oliveira,  à  equipe  da

Coordenadoria Especial da Pessoa com Deficiência, ao Sr. Ricardo Moreira Martins, à

equipe da Gerência de Projetos Institucionais da ALMG e ao Conselho Estadual de

Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  pela  competência  no

desenvolvimento  dos  trabalhos  da  3ª  Conferência  Estadual  da  Pessoa  com

Deficiência; Doutor Wilson Batista em que solicita seja encaminhado à Secretaria de

Desenvolvimento  Social  pedido  de  providências  para  que  seja  patrocinado  o  I

Encontro  de  Jovens  Surdos  de  Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana;  Marques

Abreu, Doutor Wilson Batista e Elismar Prado em que solicitam seja realizada visita

da  Comissão  ao  Estádio  Independência  para  conhecer  suas  instalações  e  as

condições de acessibilidade para a pessoa com deficiência; Marques Abreu e Elismar

Prado  em  que  solicitam  seja  encaminhado  pedido  de  providências  à  Secretaria

Extraordinária da Copa do Mundo e  à  empresa BWA para que seja  garantido  às

pessoas  com  deficiência  o  acesso  ao  Estádio  Independência,  bem  como  às

bilheterias, a vagas reservadas no estacionamento e a cadeiras em local reservado e

com boa visibilidade; e para que seus direitos sejam considerados com relação às

placas  informativas  nas  proximidades  do  Estádio  e  à  sonorização.  Cumprida  a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  –  Elismar  Prado  -  Marques  Abreu  –  Dalmo

Ribeiro Silva.
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ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

4/7/2012

Às 14h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do  Deputado Dalmo Ribeiro

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

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

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

3.390/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos  Deputados  João  Leite  e  Dalmo

Ribeiro Silva em que solicitam seja formulada manifestação de aplauso aos policiais

militares que efetivaram a reintegração de posse nas 513 casas ocupadas no Bairro

Shopping Park, no Município de Uberlândia, pela conduta profissional e respeitosa

em relação às pessoas envolvidas no contencioso; da Deputada Maria Tereza Lara

em  que  solicita  seja  realizada  visita  ao  Secretário  de  Defesa  Social,  para  dar

continuidade  à  discussão  do  atendimento  de  medidas  socioeducativas,  conforme

prevê  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  em  especial  a  internação  dos

adolescentes infratores do Município de Betim. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2012.

Sargento Rodrigues, Presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

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

LEGISLATURA, EM 4/7/2012
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Às 14h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana,  Ivair  Nogueira,  Lafayette  de  Andrada  (substituindo  o  Deputado  João  Vítor

Xavier,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado)  e  a

Deputada Rosângela Reis (substituindo o Deputado Romel Anízio, por indicação do

Bloco Avança Minas), membros da supracitada Comissão. Está presente também o

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

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

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

Projeto de Lei Complementar nº 28/2012 (Zé Maia) e Projetos de Lei n°s 1.369/2011

(João Vítor Xavier) e 3.211/2012 (Gustavo Perrella), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Os Projetos  de Lei  nºs 439,

2.344 e 2.382/2011 e 2.996, 3.033. 3.056 a 3.058 e 3.099/2012 são retirados da pauta

por determinação do Presidente por não cumprirem pressupostos regimentais, e o

Projeto de Lei  Complementar  nº 28/2012 e os Projetos de Lei  nºs 1.369,  2.401 e

2.811/2011 e 3.211/2012 por haverem sido apreciados em reunião anterior. O Projeto

de Lei nº 1.135/2011 é convertido em diligência ao Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais  e  à Seplag,  a  requerimento  do relator,  Deputado Doutor  Viana,  em

virtude  de  redistribuição.  Suspende-se  a  reunião.  Às  17  horas  são  reabertos  os

trabalhos com a  presença dos  Deputados Zé Maia,  Doutor  Viana,  Ivair  Nogueira,

Tiago Ulisses e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado João Vítor Xavier, por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado).  Após  discussão  e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º

turno, do Projeto de Lei nº 1.782/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado

Zé Maia); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.783/2012 na forma do

Substitutivo  nº  1,  da Comissão de Minas e  Energia,  com as Emendas  nºs  2 a 7

(relator: Deputado Doutor Viana, em virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2012.

João Vítor  Xavier,  Presidente – Rogério Correia –  Lafayette  de  Andrada –  Ivair

Nogueira – Tiago Ulisses – Délio Malheiros.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

17ª LEGISLATURA, EM 4/7/2012

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  a  Presidente,  Deputada Rosângela  Reis,

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

Duarte  Bechir,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. A Presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais  designou  os  relatores

citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.203/2012  (Deputado  Carlos  Pimenta),

3.241/2012  (Deputado  Tadeu  Martins  Leite)  e  2.936/2012  (Deputado  Pompílio

Canavez), todos em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 283 e 2.755/2011, este com a Emenda nº

1; 2.828, 2.936, 2.988, 3.167, 3.171, 3.182, 3.187, 3.209 e 3.203/2012, este com a

Emenda nº 1,  que receberam parecer  por  sua aprovação. Submetidos a votação,

cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  3.320,  3.321  e

3.328/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. É recebido pela Presidência,

para ser apreciado em reunião posterior, requerimento do Deputado João Leite em

que solicita  seja realizada reunião  para debater,  em audiência pública,  denúncias

recebidas a respeito de condições degradantes e falta de segurança em obras do

Programa de Aceleração do Crescimento em Minas Gerais. Submetidos a votação,
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cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Anselmo José

Domingos  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  tratar  do  tema

Alienação Parental; e Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada audiência

pública para debater as condições de trabalho dos servidores nas instituições federais

de  ensino.  A Presidente  passa  a  direção  dos  trabalhos  ao  Deputado Celinho  do

Sinttrocel, para apreciar proposição de sua autoria. Submetido a votação, é aprovado

requerimento da Deputada Rosângela Reis e do Deputado Carlos Pimenta em que

solicitam seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,

solicitando  a  realização  de  diagnóstico  do  terceiro  setor  no  Estado,  a  fim  de  se

conhecerem as características e as potencialidades das instituições desse setor para

atuar em colaboração com o Estado na implementação das Políticas Públicas. Ato

contínuo, a Deputada Rosângela Reis retoma a direção dos trabalhos. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Carlos Pimenta, Presidente – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

5/7/2012

Às 10h07min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Lamac e

Rogério Correia (substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da Liderança

do PT),  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também, o  Deputado

Elismar Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac,

declara  aberta  a  reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por

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

que a reunião se destina a debater os efeitos negativos do Ofício nº 7, da Secretaria

de Estado de Educação de Minas Gerais, que prevê a fusão das salas de aula das

escolas  públicas,  inclusive  de  séries  diversas,  bem  como  o  fechamento  de

laboratórios, prejudicando o aprendizado dos alunos e superlotando as salas de aula.

A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Audrey
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Carvalho Oliveira, Superintendente de Desenvolvimento do Ensino Médio; Ermelinda

Bissiatti Ricardo Pedrosa, Coordenadora de Pólo - Ensino Fundamental; Beatriz da

Silva Cerqueira, Presidente do Sind-Ute-MG; Isabela Cristina dos Santos e Shaieny

Thaysmara de Melo Souza, representantes da Escola Estadual Imaculada Conceição

de Pedro Leopoldo; Jorge Carlos de Figueiredo, Diretor de Ensino Médio; Gladson

Reis,  Presidente  da  Associação  Metropolitana  dos  Estudantes  Secundaristas  da

Grande Belo Horizonte; Maycon de Jesus Miguez, representante da Escola Estadual

Magno Claret, que são convidados a tomar assento à mesa. Assume a direção dos

trabalhos  o  Deputado  Elismar  Prado.  O  Presidente,  na  condição  de  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

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

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Célio Moreira, Presidente – Duarte Bechir.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/7/2012

Às 16h03min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Adalclever  Lopes  (substituindo  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  por  indicação  da

Liderança do PMDB)  e Antônio Carlos  Arantes (substituindo o  Deputado Gustavo

Corrêa, por indicação da Liderança do BAM), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

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

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

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela
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aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.482/2011 na forma do Substitutivo nº 1,

da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  Deputado

Adalclever Lopes, em virtude de redistribuição). Na fase de discussão do parecer do

relator, Deputado Célio Moreira, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 1.799/2011 na forma do Substitutivo nº 1 e pela rejeição das Emendas nºs 1

e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, o Presidente defere o pedido de vista do

Deputado  Adalclever  Lopes.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

votação, é aprovado requerimento do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja

realizada visita à empresa Controlar S.A., no Município de São Paulo, para conhecer

o programa de inspeção veicular de emissão de poluentes. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Rômulo Viegas - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/7/2012

Às 10h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Pompílio Canavez,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Pompílio Canavez, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A Presidência  informa que  a

reunião  se  destina  a  debater  o  enfrentamento  da  violência  contra  a  mulher  no

Município de Alfenas e a deliberar sobre proposições da Comissão. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Tanilda das Graças

Araújo, xx-Secretária Municipal de Fazenda de Alfenas; Anete Perrone, Coordenadora

do  Centro  Integrado  da  Mulher  de  Pouso  Alegre;  Vânia  Aparecida  Martins  Reis,

assistente  social  do  Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social  –

Creas –; Renata Resende, Delegada Especializada de Crimes contra a Mulher; e os

Srs. Luiz Antônio da Silva, Prefeito Municipal de Alfenas; Vagner Tarcísio de Morais,
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Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Alfenas;  Sebastião  Félix  de  Oliveira  Jucá,

representante do Instituto Maria da Penha; Carlos Camargo, Delegado Regional de

Polícia  Civil;  Maj.  PM Daniel  Paulino,  Comandante  da  18ª  Companhia  de  Polícia

Militar  de  Alfenas;  Lenin  Rachid,  Coordenador  do  Programa Bolsa  Família  nesse

Município e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que são

convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  autor  do  requerimento  que

ensejou esta reunião, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2012.

Glaycon Franco, Presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/7/2012

Às 14h15min, comparece na Escola Municipal Curumim Vila Pérola, no Município

de Contagem, o Deputado Elismar Prado, membro da supracitada Comissão. Está

presente,  também,  o  Deputado  Carlin  Moura.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Elismar  Prado,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos

regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual dá por aprovada e

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a implementação

da  Lei  Federal  nº  11.769,  de  18/8/2008,  que  altera  a  Lei  Federal  nº  9.394,  de

20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade

do  ensino  da  música  na  educação  básica,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Cesária  Alice  Macedo,  Chefe  da  Representação  Regional  do  Ministério  da

Cultura  em  Minas  Gerais,  representado  a  Sra.  Ana  Maria  Buarque  de  Hollanda,

Ministra  de  Estado  da  Cultura;  Maria  de  Lourdes  Rodrigues  Fassy,  Diretora  da

Superintendência  Regional  de  Ensino  Metropolitana  B,  representando  a  Sra.  Ana

Lúcia  Almeida  Gazzola,  Secretária  de  Estado  de  Educação;  Laura  Guimarães,
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Diretora  de Informação e Fomento,  representando a Sra.  Eliane Denise  Parreiras

Oliveira, Secretária  de Estado de Cultura; Yara Lúcia Gomes Chaves, Diretora do

Curumim  Vila  Pérola;  Celeste  Maria  Semeão  Oliveira,  representante  do  Sind-

UTE/MG; e Soraya Cristina de Souza, Diretora da Escola Municipal Professora Maria

de Matos Silveira; e os Srs. Professor Ramon, Diretor da Escola Municipal Domingos

Belém  e  representante  do  Sind-UTE/MG,  subsede  de  Contagem;  Vinícius

Vasconcelos de Castro, Diretor dos Grêmios da União Colegial de Minas Gerais –

UCMG –; e Sebastião Pedro de Araújo, comerciante, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem

ao  debate,  tece  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião e, cumprida sua finalidade, agradece a presença dos

convidados e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Rômulo Veneroso.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

6/7/2012

Às 14h35min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Sargento Rodrigues,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater os

crescentes índices de criminalidade violenta que assolam o Município de Passos e

região e a discutir  e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Cel  PM  Edilson  Ivair  Costa,

Comandante da 18º Região da Polícia Militar de Minas Gerais, representando o Cel.

PM Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-Geral; Carlos Alves Francisco, Delegado

Regional de Passos, representando Cylton Brandão da Matta, Chefe de Polícia Civil

do Estado de Minas Gerais; Marcos de Souza Pimenta, Delegado de Homicídios de
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Passos; Antônio Donizete de Mendonça, Vereador da Câmara Municipal de Passos;

Jefferson Rodrigues Faria, Vereador da Câmara Municipal de Passos; Thiago da Silva

Cruz, Presidente da Comissão Caravana Passos pela Paz Rumo a BH e Brasília, que

são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade de autor do

requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

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

Rodrigues.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

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

LEGISLATURA, EM 9/7/2012

Às  16h12min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Vítor

Xavier, Ivair Nogueira, Rogério Correia, Tiago Ulisses, Délio Malheiros (substituindo o

Deputado  Doutor  Viana,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Avança  Minas)  e

Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança

do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes, também, os Deputados Sebastião Costa e Delvito Alves. Havendo número

regimental,  o  Presidente,  Deputado João Vítor  Xavier,  declara aberta  a  reunião e

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

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

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  O Presidente  determina a  distribuição em avulso  do  parecer  do  relator,

Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela rejeição das Emendas nºs 1 a 11

apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei  nº  3.099/2012 e pela aprovação das

Emendas nºs 12 e 13 apresentadas ao Substitutivo nº 2. Após discussão e votação, é
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aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 439/2011 na

forma do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado João Vítor Xavier). Passa-se à 3ª Fase

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

da Comissão. O Presidente recebe requerimento do Deputado Délio Malheiros em

que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  débitos  em

contas de servidores públicos estaduais  em Minas Gerais  por  parte do Banco do

Brasil S.A. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinária do

dia  10/7/2012,  às  10  e  às  19  horas,  determina  a  lavratura  da  ata  e  encerra  os

trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Doutor Viana, Presidente - João Vítor  Xavier - Gustavo Perrella - Tadeu Martins

Leite - Rômulo Viegas.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2012

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados, Antônio Carlos

Arantes, Gilberto Abramo e João Leite (substituindo o Deputado Luiz Henrique, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  João  Leite,

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

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

destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento

das  seguintes  proposições,  para as  quais  designou os relatores citados a  seguir:

Projetos de Resolução nºs 3.228, 3.229, 3.230, 3.231, 3.232, 3.233, 3.234, 3.235,

3.236 e 3.237/2012 e Projetos de Lei nºs 135, 1.917, 2.527, 2.536/2011 (Deputado

Gilberto Abramo); 2.569, 2.722, 2.766/2011, 2.911 2.994, 3.059, 3.108, 3.115, 3.126,

3.132,  3.140,  3.151,  3.155  e  3.159/2012  (Deputado  João  Leite).  Registra-se  a

presença do Deputado Lafayette de Andrada, que assume a Presidência. Passa-se à

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

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 2.722/2011
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é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado João Leite, aprovado

pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

Pareceres de  Redação Final  dos Projetos  de  Resolução nºs  3.228,  3.229,  3.230,

3.231, 3.232, 3.233, 3.234, 3.235, 3.236 e 3.237/2012 e dos Projetos de Lei nºs 135,

1.917,  2.527,  2.536,  2.569,  2.722,  2.766/2011,  2.911  2.994,  3.059,  3.108,  3.115,

3.126,  3.132,  3.140,  3.151,  3.155  e  3.159/2012,  que  receberam  parecer  por  sua

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinárias

de hoje, às 20da mesma data e de 11/7/2012, às 9h30min, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Vítor Xavier - Tiago Ulisses.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2012

Às 19h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana,  Romel  Anízio  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica que está aberto até o dia 10/8/2012 o prazo

para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 3.320/2012. O Presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais  designou  os  relatores

citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.164/2012  (Deputado  João Vítor  Xavier)  e

3.257/2012 (Deputado Zé Maia),  em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.257/2012 com as

Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Zé Maia). Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Doutor Viana -  Antônio Júlio  -  João Vítor  Xavier -  Romel

Anízio - Gustavo Perrella.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2012

Às 20h3min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio  Moreira,

Duarte Bechir  e Zé Maia (substituindo o Deputado Delvito Alves, por indicação da

Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado  Rogério  Correia.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.482/2011 na forma do Substitutivo

nº 1 ao vencido (relator: Deputado Célio Moreira). Em seguida, o Projeto de Lei nº

1.630/2011, no 1º turno (relator: Deputado Célio Moreira), é convertido em diligência à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em virtude

de requerimento aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 3.108/2012, em turno único. Cumprida a finalidade

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

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Liza Prado - Luzia Ferreira.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/7/2012

Às 20h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Duarte

Bechir  e  Carlin  Moura,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do  Plenário.  São  retirados  de

pauta os Projetos de Lei nºs 302/2011 e 3.128/2012 por não cumprirem pressupostos

regimentais.  Após discussão e votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 349/2011, este na

forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Duarte Bechir);

828 (relator: Deputado Carlin Moura) e 1.169/2011 (relator: Deputado Duarte Bechir),

estes na forma do Substitutivo nº 1. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as

reuniões extraordinárias de amanhã às 15h e às 20h30min para apreciar o parecer do

Projeto de Lei nº 302/2011, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Bosco, Presidente – Maria Tereza Lara – Duarte Bechir – Glaycon Franco.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino, Romel Anízio e Tiago Ulisses,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,
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Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento da Deputada Liza Prado, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  Emendas  nºs  2  a  7  ao  Projeto  de  Lei  nº

1.702/2011, em 1º turno, das quais designa como relatora a Deputada Liza Prado.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Neste

momento, o Deputado Antônio Carlos Arantes transfere a direção dos trabalhos ao

Deputado Fabiano Tolentino por se tratar de matéria de sua autoria. Após discussão e

votação,  é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

1.702/2011 na forma do Substitutivo nº 1, desta Comissão, com a Emenda nº 1, da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com as Emendas de nºs 2 a 7,

apresentadas em Plenário, e com as Emendas nºs 8 a 11, apresentadas por esta

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

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Romel Anízio - Liza Prado.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Lafayette de Andrada, Tiago Ulisses e João Vítor Xavier (substituindo o

Deputado  Luiz  Henrique,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Lafayette  de  Andrada,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento  do  Deputado  Tiago  Ulisses,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres

em fase de redação final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Proposta de Emenda à Constituição nº
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8/2011 e Projetos de Lei nºs 353, 625, 1.545, 2.469 e 2.745/2011(Deputado Tiago

Ulisses); 2.781, 2.784, 2.915, 3.034, 3.086 e 2.722/2011 (redistribuídos ao Deputado

João Vitor Xavier). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende

a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2011 e dos

Projetos  de  Lei  nºs  353,  625,  1.545,  2.469,  2.745  2.781,  2.784,  2.915,  3.034,

3.086/2011.  Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

2.722/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Luiz Henrique, Presidente – Luzia Ferreira – Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Luzia Ferreira e

Liza Prado (substituindo o Deputado Gustavo Corrêa, por indicação da Liderança do

BAM)  e  o  Deputado  Célio  Moreira,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Luzia Ferreira, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Suspende-se a reunião. Reabertos os trabalhos às 10h51min, registra-se a presença

dos  Deputados  Duarte  Bechir,  Romel  Anízio  (substituindo  o  Deputado  Gustavo

Corrêa,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM)  e  Sebastião  Costa  (substituindo  o

Deputado Delvito Alves, por indicação da Liderança do BTR). Passa-se à 1ª Fase da

2ª  Parte (Ordem do Dia),  compreendendo a discussão e a votação de pareceres
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sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Os  Projetos  de  Lei  nºs

1.630/2011 no 1º turno e 2.482/2011 no 2º turno são retirados de pauta por terem sido

apreciados  em  reunião  anterior;  e  o  Projeto  de  Lei  nº  1.799/2011  no  2º  turno  é

retirado de pauta por determinação do Presidente, Deputado Duarte Bechir, por não

cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as

próximas  reuniões  extraordinárias,  hoje,  às  14h45min  para  apreciar  o  parecer  do

Projeto de Lei nº 1.799/2011; e 16h15min e 20 horas para apreciar os pareceres dos

Projetos de Lei nºs 1.799/2011 e 2.173/2011, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Zé Maia.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Antônio Júlio,  Gustavo Perrella,  João Vítor  Xavier,  Romel Anízio e Ulysses

Gomes,  membros  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária;  a

Deputada Maria  Tereza Lara,  membro da Comissão de Membros  das  Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204 do Regimento Interno. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

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

que está aberto, até o dia 10/8/2012, o prazo para o recebimento de emendas ao

Projeto  de  Lei  nº  3.320/2012.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 3.257/2012 é retirado de pauta por haver

sido apreciado em reunião anterior. O Presidente determina a distribuição em avulso

do parecer do relator, Deputado João Vítor Xavier,  que conclui pela aprovação do
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Projeto de Lei nº 3.164/2012 com as Emendas nºs 2, 6, 9 e 39, apresentadas por

parlamentares,  com  a  Emenda  nº  66,  apresentada  pela  Bancada  do  PT,  com as

Subemendas nº 1 às Emendas nºs 3, 5, 13, 16, 22, 23, 38, 69, 75 e 77, e com as

Emendas  nºs  92  a  96  apresentadas  ao  final  deste  parecer;  e  pela  rejeição  das

Emendas nºs 1, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,

37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,

62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

e 91.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a Presidência  agradece a presença dos

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

hoje às 16h45min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier - Romel Anízio - Ulysses Gomes - Antônio

Carlos Arantes.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.146, EM

11/7/2012

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Duilio de Castro e Ulysses Gomes (substituindo a Deputada Maria Tereza

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

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ulysses

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se à 1ª Fase da

Ordem  do  Dia,  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer  pela manutenção do Veto Total  à  Proposição de Lei nº 21.146 (relator:

Deputado  Duílio  de  Castro).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.
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Doutor Wilson Batista, Presidente - Duilio de Castro - Ulysses Gomes.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Às 14h58min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Antônio Carlos Arantes (substituindo o Deputado Gustavo Corrêa, por indicação da

Liderança do BAM) e Zé Maia (substituindo a Deputada Luzia Ferreira, por indicação

da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental,  o Presidente, Deputado Célio  Moreira, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei nº 1.799/2011 na forma do vencido no 1º turno com as Emendas nºs 1 a 4 (relator:

Deputado Célio Moreira). Os Projetos de Lei nºs 1.630 e 2.482/2011 são retirados de

pauta por terem sido apreciados em reunião anterior. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão.  São recebidos  pela  Presidência  requerimentos  dos  Deputados  Antônio

Carlos  Arantes  em  que  solicita  seja  realizado  debate  público  conjunto  com  as

Comissões  de Direitos  Humanos  e  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  para

averiguar e debater a situação da silvicultura no Estado; e Rosângela Reis, em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a atual situação da

Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Piracicaba,  as  políticas  públicas  implantadas  pelo

respectivo  Comitê  de  Bacia  e  apurar  supostas  ações  de  degradação  ao  Rio

praticadas  por  algumas  empresas.  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Rogério

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

parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária,  em  12/7/2012,  às  10  horas,  para  apreciar  o  Projeto  de  Lei  nº



942
____________________________________________________________________________

2.731/2011,  desconvoca  para  as  extraordinárias  de  11/7/2012,  às  16h15min  e  20

horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Duilio de Castro - João Vítor Xavier.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.981/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Mineira de Academias – Acadmig –, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.981/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Mineira  de  Academias  –  Acadmig  –,  com  sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa

dos interesses daqueles que se dedicam a atividades físicas.

Congregando os estabelecimentos dedicados ao “fitness” – ginástica, lutas, danças,

artes  marciais  e similares  –, a instituição presta consultoria  e assistência  técnica;

orienta sobre relações e obrigações trabalhistas, preços dos serviços e intercâmbio

com outras organizações; incentiva a capacitação dos profissionais; zela pela ética

profissional; promove eventos como palestras, congressos e cursos sobre assuntos

de interesse de seus associados.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  desenvolvido  pela  Acadmig  em  favor  da

qualidade dos serviços prestados na área da cultura física, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.981/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.137/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Atlética  Monte-Sionense,  com

sede no Município de Monte Sião.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.137/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Atlética Monte-Sionense, com sede no Município de Monte Sião, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que  tem  como escopo  o  desenvolvimento  da

prática desportiva e do convívio social, cultural e artístico nessa comunidade.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os  jovens  podem  ser  influenciados  por  hábitos  prejudiciais,  que  geram  conflitos

internos  capazes  de  desvirtuar  valores  e  dificultar  a  aprendizagem,  o  esporte  se

reveste  de  indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao

desenvolvimento da sociedade.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela Associação Atlética

Monte-Sionense,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.137/2012, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.226/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.496/2010, dispõe sobre a obrigatoriedade

de informação, nos dispositivos sonoros portáteis, dos limites nocivos à audição e dá

outras providências.

Distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, a proposição foi analisada preliminarmente pela primeira,

que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com as

Emendas nos 1 a 3, que apresentou.

A seguir, o projeto foi encaminhado à Comissão de Saúde, para análise de mérito.

No entanto, essa Comissão deixou de emitir o seu parecer no prazo regimental.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em cumprimento do

disposto no art. 188 combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a obrigar a informação, em dispositivos sonoros

portáteis  e  em  suas  embalagens  e  propagandas  impressas,  sobre  os  riscos  de

comprometimento total ou parcial da audição devido à utilização prolongada desses

aparelhos em determinado volume, com uso de fone de ouvido. Para tanto, determina

que  fabricantes  ou  comerciantes  desses  produtos  forneçam,  juntamente  com  o

manual técnico, tabela de limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente em

decibéis, utilizando-se como referência o Anexo I da NR 15 do Ministério do Trabalho

e Emprego – MTE –, ou qualquer outra referência certificada por órgãos competentes.

Além disso, estabelece a indicação, no próprio aparelho, de forma clara e visível, dos

limites para utilização máxima do volume em fone de ouvido, mediante o emprego de

cores e sinais destacados.

Na justificação da proposição, o autor relata o aumento do uso de equipamentos



945
____________________________________________________________________________

estéreos  pessoais,  principalmente  por  adolescentes  e  jovens.  Aponta  como  fator

preocupante a utilização de fones de ouvido de inserção, que tendem a potencializar

o  som  emitido  por  esses  aparelhos,  direcionando-os  para  as  estruturas  auditivas

internas.

De fato, os aparelhos estéreos portáteis tornaram-se bastante populares após o

fenômeno da convergência digital. Muitos aparelhos passaram a acumular mais de

uma  função,  utilizados  como  mídia  de  armazenamento  de  arquivos  de  diversos

formatos, em substituição a equipamentos como o rádio, a televisão, o gravador de

voz e imagens, além da função de telefone e até mesmo de computador pessoal.

Embora  práticos,  os  modernos  aparelhos  estéreos  podem  apresentar  maiores

riscos à saúde em relação aos outros tipos de aparelhos de som. Os fones de ouvido

de aparelhos mais  antigos,  por  exemplo,  eram maiores, revestidos por  espuma e

bloqueavam com maior eficiência ruídos externos. Hoje, cada vez menores, os fones

de  ouvido  se  encaixam  dentro  da  orelha,  e  ficam  mais  próximos  das  estruturas

auditivas. Mesmo assim, sua capacidade de bloquear o som ambiente é menor, o que

leva  as  pessoas  a  aumentarem  ainda  mais  o  volume.  Além  disso,  os  tocadores

modernos  podem  funcionar  por  dias  sem  a  necessidade  de  recarga,  fator  que

predispõe os usuários a um maior tempo de exposição ao som.

A maioria dos aparelhos disponibilizados atualmente no mercado tem uma potência

total  de  volume  sonoro  de  120  decibéis,  intensidade  semelhante  ao  som  de  um

estampido de arma de fogo ou ao de uma turbina de avião. Segundo especialistas,

para  garantir  a  segurança  do  ouvinte,  o  volume de  um  aparelho  estéreo  portátil

deveria ser de 60 decibéis, no máximo. A Organização Mundial de Saúde – OMS –

estabelece que a utilização de fones de ouvido em níveis acima de 85 decibéis por

mais de uma hora pode danificar a capacidade auditiva do ser humano. Estudos da

Sociedade  Brasileira  de  Otologia  mostram  que  cerca  de  70%  das  pessoas  que

utilizam esse aparelho ultrapassam esse limite.

Observa-se, portanto, que fatores como o volume do som, o tempo de exposição a

altos  ruídos  e  a  suscetibilidade  de  cada  pessoa  podem  causar  a  diminuição  da

audição,  zumbidos,  tonteiras  e  até  surdez.  Nesse  último  caso,  os  efeitos  são

cumulativos e a perda da audição é irreversível. Uma vez que o indivíduo se afasta da
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causa geradora do problema, a surdez estaciona, porém, não há tratamento para os

danos causados, nem possibilidade de cura.

Além disso, à medida que a acuidade auditiva diminui, aumenta a tolerância das

pessoas a ruídos cada vez mais altos. A perda da audição só é identificada quando

algum sintoma mais grave aparece, como dificuldade de entender o que as pessoas

dizem  durante  uma  conversa  ou  ao  telefone.  Nesse  ponto,  percebe-se  que  as

atividades sociais do indivíduo estão prejudicadas pela perda auditiva.

O  grande  número  de  pessoas  prejudicadas  pela  exposição  prolongada  a  altos

ruídos  constitui  um  problema  de  saúde  pública.  Para  enfrentá-lo,  a  Sociedade

Brasileira de Otologia e o Ministério da Saúde lançam campanhas periódicas com

vistas a alertar a população sobre os efeitos maléficos ocasionados pelo uso abusivo

dos aparelhos estéreos portáteis.

Diante do problema descrito, consideramos que a apresentação da proposição em

comento é meritória, pois o ponto central do projeto é o direito do consumidor de ser

informado sobre uma circunstância que pode ser danosa à sua saúde.

Entretanto,  em  que  pese  a  competência  concorrente  entre  União,  Estados  e

Municípios para legislar sobre proteção e defesa da saúde, conforme disciplina o art.

24  da  Constituição  da  República,  o  Estado  somente  poderia  exercer  a  sua

competência legislativa plena sobre determinada matéria em caso de inexistência de

norma federal geral que a regulamente.

Nesse sentido, cabe lembrar que a Lei Federal nº 11.291, de 26/4/2006, obriga o

fabricante ou o importador de equipamento eletroeletrônico de geração e propagação

de ondas sonoras a inserir texto de advertência, ostensivo e de fácil compreensão em

peças publicitárias, invólucros, manual do usuário e no próprio equipamento (quando

as dimensões o permitirem), sobre a possibilidade de ocorrerem danos ao sistema

auditivo  exposto  a  potência  superior  a  85  decibéis.  Essa  lei  estabelece,  ainda,

sanções  e  penalidades  aos  infratores  em  caso  de  descumprimento  da  norma,

previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC –, Lei Federal nº 8.078, de

11/9/90.

Conforme  determina  o  art.  9° do  CDC,  constitui  obri gação  do  fornecedor  de

produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança
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informar,  de  maneira  ostensiva  e adequada,  a  nocividade ou periculosidade,  sem

prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.

Considera-se que é dever do fornecedor conceder ao consumidor, que é a parte

presumidamente vulnerável na relação de consumo, consoante o art. 4º, inciso I, do

CDC, o conhecimento prévio de todas as informações relevantes sobre o produto ou

serviço  que  lhe  é  oferecido  (características,  qualidade,  quantidade,  composição,

preço, garantia, prazos de validade, origem, riscos existentes à vida, à saúde ou à

segurança),  de  forma  clara,  correta,  ostensiva,  precisa  e  em  língua  portuguesa,

conforme estatui o art. 31 do referido Código.

Constata-se, pois,  que o estabelecimento de tais regras só poderia ser feito por

meio de uma norma federal, para evitar distorções na distribuição de produtos em

todo o território nacional, o que foi realizado pela União e por seus órgãos federais,

no  exercício  das  respectivas  atribuições.  Tal  entendimento,  inclusive,  encontra-se

abrigado por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI

910/RJ, em 20/8/2003:

"Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Obrigatoriedade de informações em

embalagens  de  bebidas.  Comércio  interestadual  e  internacional.  Existência  de

legislação federal. Atuação residual do Estado-membro. Impossibilidade. Ofensa ao

artigo 24, V, da CF/88. Artigo 2º, da Lei estadual 2089/93. Fixação de competência

para regulamentar a matéria. Simetria ao modelo federal. Competência privativa do

governador  do  estado.  1.  Rótulos  de  bebidas.  Obrigatoriedade  de  informações.

Existência de normas federais em vigor que fixam os dados e informações que devem

constar dos rótulos de bebidas fabricadas ou comercializadas no território nacional.

Impossibilidade de atuação residual do Estado-membro. Afronta ao artigo 24, V, da

Constituição Federal. Precedentes. 2. Delegação de competência. Inobservância do

artigo 84, IV, da Carta Federal. Por simetria ao modelo federal, compete apenas ao

Chefe  do  Poder Executivo  estadual  a expedição de decretos  e  regulamentos que

garantam a fiel  execução das leis.  3.  Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada

procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 2089, de 12 de fevereiro de

1993, do Estado do Rio de Janeiro."

Assim, julgamos que a proposição em tela, caso aprovada, seria inócua, uma vez
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que a lei  federal tem conteúdo semelhante e apresenta, inclusive, comandos mais

objetivos  que  viabilizam  a  aplicação  da  medida.  O  fornecimento  de  tabelas  com

limites de tolerância auditiva para ruído contínuo ou intermitente seria desnecessário,

pois, conforme preconiza a OMS, acima de um limiar de 85 decibéis qualquer ruído

tem o potencial de causar danos à audição.

Convém  ressaltar  ainda  que  é  competência  privativa  da  União  legislar  sobre

propaganda comercial, nos termos do disposto no art. 22, XXIX, da Constituição de

1988.

Ademais, a produção e a comercialização de dispositivos sonoros portáteis não se

limitam ao território do Estado de Minas Gerais. Assim, fica claro que o Estado não

deve, mediante legislação autônoma, transgredir a legislação que a União editou no

desempenho  legítimo  de  sua  competência  constitucional  de  fixar,  validamente,

diretrizes e bases gerais pertinentes à matéria em questão.

Desse  modo,  não  nos  afigura  razoável  estabelecer  a  obrigatoriedade  da

informação,  em dispositivos  sonoros  portáteis  e suas  embalagens  e  propagandas

impressas, sobre os riscos de comprometimento total ou parcial da audição devido à

utilização  prolongada  desses  aparelhos  em  determinado  volume,  conforme

pretendido,  uma  vez  que  a  medida  dificultaria  as  relações  entre  os  Estados  da

Federação, bem como o comércio interestadual.

Ademais, implementar medida como a pretendida pela proposição é tarefa árdua,

talvez impossível. Conforme já mencionado, os produtos eletrônicos são produzidos

em todo o País e no exterior. Tais produtos poderiam ser adquiridos fora do Estado,

pois a lei mineira não obrigaria os fabricantes e fornecedores de produtos eletrônicos

de outros Estados da Federação nem o fornecedor estrangeiro. Assim, lei aprovada

pela Casa provavelmente não disporia de efetividade, sendo uma norma fadada a

não ser cumprida por seus destinatários.

Enfim, entendemos que a proposição ora apresentada carece do aspecto inovador

de que a lei  deve ser  revestida  e  não vislumbramos,  pois,  motivos  para que ela

prospere nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.226/2011.
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Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Ulysses Gomes - Romel Anízio -

Ivair Nogueira - Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

34/2012

Comissão Especial

Relatório

De autoria  de  um terço  dos  membros da  Assembleia  Legislativa  e  tendo como

primeiro  signatário  o  Deputado  Sargento  Rodrigues,  a  proposição  em  epígrafe

acrescenta parágrafo e incisos ao art. 39 da Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/3/2012, foi a proposição distribuída a esta

Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende acrescentar parágrafo ao art. 39 da Constituição

do  Estado,  de  forma  a  garantir  aos  militares  que  tenham  ingressado  no  serviço

público até 31/12/2003 e que tenham se aposentado ou venham a se aposentar por

invalidez  permanente,  na  forma  do  disposto  no  art.  40,  §  1º,  I,  da  Constituição

Federal, o direito à percepção de proventos de aposentadoria calculados com base

na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não

lhes sendo aplicáveis as disposições previstas nos §§ 3º, 8º e 17 do mesmo artigo da

Carta da República.

A proposta estabelece, também, que se aplicam aos proventos da aposentadoria

concedida nesses termos os mesmos critérios e índices de revisão dos vencimentos

dos militares da ativa, na forma do disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº

41,  de 2003.  Referido critério  deverá alcançar também as pensões derivadas dos

proventos dos militares concedidas até 31/12/2003.

Finalmente,  a  proposição  institui  o  dever  de  o  Estado  promover  a  revisão  das

aposentadorias e pensões delas decorrentes concedidas a partir de 1º/1/2004, com

base no art. 40, § 1º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda

Constitucional  nº  20,  de  1998,  e  com  efeitos  financeiros  a  partir  da  data  de
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promulgação da emenda à Constituição originária da proposição em análise.

A proposta  busca  adequar  o  regime  de  previdência  dos  militares  do  Estado  à

fórmula definida  pela  Emenda Constitucional  nº  70,  de  2012,  mediante  a qual  se

assegurará ao militar estadual o direito de percepção do soldo integral em caso de

aposentadoria por invalidez permanente, sem que incida sobre o cálculo para fixação

do valor dos proventos o disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Carta da República.

Sob  o  aspecto  jurídico-constitucional  a  proposição  revela-se  íntegra  e  apta  à

tramitação.  O  conteúdo  remete  à  situação  previdenciária  do  militar  estadual,

enquadrando-se  no  rol  de  competências  atribuídas  ao  Estado  membro  pela

Constituição  da  República.  A  iniciativa  legislativa  é,  neste  caso,  deferida  aos

parlamentares,  porque inaplicável  a reserva de iniciativa em sede de proposta de

emenda à Constituição, conforme declarado pelo art. 200, § 1º, do Regimento Interno.

O ponto principal da proposição é a adequação da situação previdenciária do militar

estadual  ao disposto na Emenda Constitucional  nº 70,  de 2012,  que assegura ao

servidor  que  tenha  ingressado  no  serviço  público  até  31/12/2003  o  direito  à

aposentadoria por invalidez com proventos calculados com base na remuneração do

cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Estabeleceu-se, portanto, um retorno

de todas as categorias de servidores aposentados à situação anterior à vigência da

Emenda Constitucional  nº  41,  de 2003,  qual  seja o vínculo dos proventos  com a

remuneração  do cargo  efetivo  e  não  com  a  média  das  contribuições.  A Emenda

Constitucional nº 70 determina, aliás, que todos os entes da federação procedam à

revisão das aposentadorias por invalidez e pensões delas decorrentes concedidas a

partir de 1º/1/2004 a seus servidores.

Observe-se, todavia, que a proposição em análise abrange o militar estadual, cuja

situação  previdenciária  possui  algumas  peculiaridades,  derivadas  da  distinção

funcional que guarda com a do servidor civil. Por essa razão cabem alguns reparos

no texto original  da  proposição,  que constam do substitutivo apresentado ao final

deste parecer. O texto alternativo mantém o conteúdo originalmente proposto, com as

modificações  e  adaptações  exigíveis  e  remissões  a  dispositivos  da  Constituição

Estadual igualmente necessárias.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição nº 34/2012 na forma do Substitutivo nº 1, que a seguir apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  –  O  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  fica  acrescido  do

seguinte artigo:

“Art.  …  –  O  militar  que  tenha  ingressado  no  serviço  público  até  o  dia  31  de

dezembro de 2003 e que tenha passado à inatividade por invalidez permanente ou

incapacidade  física  tem  direito  a  proventos  integrais,  calculados  com  base  na

remuneração do posto ou graduação, na forma do Estatuto, não se lhes aplicando o

disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 36 desta Constituição.

Parágrafo único – Aplica-se ao valor dos proventos a que se refere o “caput” deste

artigo e ao das respectivas pensões o disposto no art. 134 deste Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias.”.

Art. 2º – O Estado procederá, no prazo de cento e oitenta dias contados da data de

publicação desta emenda à Constituição, à revisão dos proventos e pensões militares

concedidos a partir de 1º de janeiro de 2004.

§ 1º – Para fins da revisão a que se refere o “caput”, aplica-se a redação dada ao

art. 40, § 1º, da Constituição da República, pela Emenda Constitucional nº 20, de 19

de dezembro de 2003.

§ 2º – A revisão prevista no “caput” produzirá efeitos financeiros a partir da data de

publicação desta emenda à Constituição.

Art. 3º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.113/2012

Comissão de Cultura

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Duílio  de  Castro,  a  proposição  em  comento  torna
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obrigatória a impressão do Hino Nacional Brasileiro no verso de cadernos fabricados

no Estado.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de Constituição

e  Justiça,  que  concluiu  pela  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer de 1º turno, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, XVII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela tem por objetivo tornar obrigatória a impressão do Hino

Nacional Brasileiro no verso dos cadernos produzidos no Estado. Segundo o autor da

proposição, essa impressão facilitaria a divulgação do hino brasileiro, resgatando os

valores da nacionalidade, do amor e do compromisso com a Pátria que, por falta de

incentivo do poder público, vêm sendo abandonados.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o

Substitutivo nº 1, que tem por objetivo sanar impropriedade constitucional e adequar a

proposição ao ordenamento jurídico existente.

Em seu parecer, a Comissão predecessora afirma que “a proposição em tela, ao

estabelecer comando a todos os fabricantes de cadernos no Estado, para utilização

por  pessoas  físicas  ou  por  qualquer  unidade  escolar,  pública  ou  privada,  sem

estabelecer,  outrossim,  a  origem  do  recurso  (se  público  ou  privado),  onera

excessivamente os fabricantes, restringindo, inclusive, o livre exercício de atividade

econômica  (parágrafo  único  do  art.  170  da  Constituição  da  República),  com

implicações, inclusive, no custo final do produto, o qual será arcado pelo consumidor”.

A referida Comissão lembra, ainda, que a aprovação da proposição de lei, na sua

forma original, implicaria na revogação tácita da Lei Estadual nº 11.824, de 6/6/95,

que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  veiculação  de  mensagens  de  conteúdo

educativo nas capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas

públicas com recursos de suas caixas escolares ou do Tesouro Estadual, para uso de

seus alunos. Segundo o disposto no art. 3º da referida lei, o conteúdo educativo das

mensagens nas capas e contracapas dos cadernos versará, entre outras matérias,

sobre direitos e garantias individuais e coletivos; direitos sociais;  direitos culturais;
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proteção ao meio ambiente; direitos políticos; aspectos éticos da conduta individual;

cidadania e aspectos relevantes de seu exercício; o bem comum como objetivo do

desempenho social  do  cidadão;  e,  finalmente,  a educação alimentar  e  nutricional,

matéria acrescentada pelo art. 1º da Lei Estadual nº 19.256, de 14/12/2010. Portanto,

a  aprovação  do  texto  original  da  proposição  em  comento  suprimiria  os  demais

conteúdos propostos, que são, assim como o hino pátrio, fundamentais à construção

da cidadania. Concordamos integralmente com a argumentação exarada no parecer

da Comissão precedente.

No que concerne ao mérito  do projeto de  lei  em análise,  julgamos pertinente a

possibilidade de incluir a letra do Hino Nacional no verso de cada caderno escolar da

rede  pública,  uma vez  que  essa  seria  uma forma  de  divulgação  de  um  símbolo

nacional, medida que pode contribuir para desenvolver os valores de nacionalidade

em nossos jovens e crianças.

Cabe lembrar ainda que, em 12/4/2005, foi editada a Lei Estadual nº 15.476, que

determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas

de  ensino  fundamental  e  médio.  Conforme  dispõe  o  seu  art.  2º,  os  conteúdos

incluídos versam sobre os seguintes  temas:  direitos humanos,  compreendendo os

direitos  e  garantias  fundamentais,  os  direitos  da  criança  e  do  adolescente  e  os

direitos políticos e sociais;  noções de direito constitucional e eleitoral;  organização

político-administrativa  dos  entes  federados;  educação  ambiental;  direitos  do

consumidor; direitos do trabalhador; e formas de acesso do cidadão à justiça.

Dessa forma, o projeto de lei em análise está alinhado ao disposto em duas normas

legais vigentes e entendemos que, como elas, será um instrumento valioso para a

valorização da cidadania e do civismo.

Ademais, essa valorização tem sido tema recorrente nas proposições apresentadas

pelas  entidades  da  sociedade  nos  vários  eventos  institucionais  da  Assembleia

Legislativa,  notadamente  aqueles  voltados  para  as  temáticas  de  educação  e

segurança  pública.  Dessa  forma,  parece-nos  que  a  proposição  atende  a  uma

demanda da sociedade civil.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
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3.113/2012 na forma do Substitutivo nº1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Elismar Prado, Presidente – Luzia Ferreira, relatora – Rômulo Veneroso.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 302/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 302/2011 possibilita aos

membros de igrejas adventistas matriculados na rede pública estadual de ensino a

dispensa  de  exames  de  avaliação  curricular  em  dias  que  especifica  e  dá  outras

providências.

Aprovado no 1º  turno na forma do Substitutivo nº  1,  com a Subemenda nº 1 à

Emenda nº 1 e a Emenda nº 2, retorna agora o projeto a esta Comissão para receber

parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, VI, do

Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise visa a dispensar  adventistas  que estudem em escolas

públicas estaduais de prestar exames de avaliação curricular nos dias de culto de sua

religião,  notadamente  às  sextas-feiras, depois  das 18h ,  e  aos sábados.  Além de

definir  critério  para  identificação  do  aluno  adventista,  determina  que  os

estabelecimentos de ensino definam, no calendário, datas para segunda chamada

dos  exames.  Segundo  a  autora,  a  proposição  em  comento  tem  o  objetivo  de

assegurar aos adventistas o direito fundamental ao culto de sua religião.

A liberdade de crença consiste na possibilidade que cada indivíduo tem de escolher

a religião com que mais se identifica ou de não praticar religião alguma. É de se supor

que a liberdade de crença religiosa inclua o direito de seguir e respeitar os dogmas da

religião  escolhida.  Entretanto,  esse entendimento  deve  considerar  também  outros

elementos  externos  à  religião  em  si  para  que  não  cause  problemas  à  vida  em

sociedade.

Para judeus e adventistas, o sábado é um dia sagrado e os rituais prescritos para

esse dia começam, na realidade, no pôr do sol da sexta-feira. Dessa maneira, os
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seguidores dessas religiões estão sujeitos a princípios que os impedem de frequentar

aulas, realizar exames e até mesmo trabalhar neste período.

Essa discussão estaria  resolvida  se a  interpretação  da prestação alternativa  de

serviço  fosse  adotada  pelas  instituições  públicas  e  empresas  privadas  ou  se  o

legislador  federal,  no  exercício  de  sua competência,  elaborasse um diploma legal

regulamentador dos incisos VI e VIII do art. 5º da Constituição Federal.

Se a União ainda não legislou sobre o tema, nada impede que o Poder Legislativo

estadual regulamente a concessão do direito de manutenção dessa prática religiosa.

Durante  a  tramitação  em  1º  turno,  a  proposição  foi  baixada  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Educação, a fim de que esse órgão se manifestasse sobre a

matéria. Após análise, a Secretária de Estado de Educação encaminhou o Parecer nº

10/2011, em que considera não haver  impedimento para a aprovação da matéria,

desde que “o direito expresso no texto legal seja extensivo a todos que não puderem

exercer atividades no período que especifica, por motivos de crença religiosa; que a

definição da escola  para a  realização de avaliações,  em segunda chamada,  seja

coincidente com o período ou turno em que o aluno estiver matriculado; e que seja

suprimido o art.  4º,  considerando que não há necessidade de as escolas fazerem

figurar em seus calendários os dias de realização de provas em segunda chamada

para os alunos que não puderem exercer atividades por motivos de crença religiosa.”

Esses pressupostos foram atendidos no Substitutivo nº 1.

No entanto, fizeram-se necessárias duas alterações nesse substitutivo, quando da

análise,  pela  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  da  Emenda  nº  1,

apresentada em Plenário.

Nos  termos  dessa emenda,  os  alunos que,  por  motivo  de  crença ou convicção

religiosa, guardarem a sexta-feira depois das 18h e o sábado, além do direito de não

se submeterem a exame de avaliação curricular, também ficariam desobrigados de

frequentarem as aulas,  cabendo aos  estabelecimentos de  ensino  da rede pública

estadual  definirem  os  dias  e  os  horários  para  a  sua  reposição.  A Comissão  de

Educação,  Ciência  e  Tecnologia  optou  por  aprovar  a  Emenda nº  1,  na  forma da

Subemenda  nº  1,  que  permite  aos  estabelecimentos  de  ensino  da  rede  pública

estadual,  sempre  que  possível,  buscarem  alternativas  em  dias  e  horários  letivos
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regulares para que os alunos especificados na proposição em tela possam cumprir as

exigências da Lei nº 9.394, de 20/12/1996, no que se refere à frequência escolar.

A  segunda  alteração,  na  forma  da  Emenda  nº  2,  corrigiu  redundância  de

conceituação em razão das expressões “estabelecimentos de ensino” e “educação”

inseridas no § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 1.

Dessa forma, após a acurada análise das comissões a que foi submetido, é nosso

entendimento que o Projeto de Lei 302/2011 deve ser acolhido, na forma do vencido

em 1º turno.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 2º  turno,  do Projeto de Lei  nº

302/2011 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Bosco, Presidente e relator - Carlin Moura - Ulysses Gomes.

ROJETO DE LEI Nº 302/2011

(Redação do Vencido)

Assegura aos alunos matriculados na rede pública estadual de ensino o direito de

não se submeterem a exame de avaliação curricular nas condições que especifica e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É assegurado a todos os alunos que, por m otivo de crença ou convicção

religiosa, guardarem a sexta-feira depois das 18h e o sábado o direito  de não se

submeterem a exame de avaliação curricular, nos períodos mencionados.

§ 1º - No ato da matrícula, os alunos deverão apresentar declaração da instituição

religiosa que frequentam para comprovar a condição definida no “caput”.

§ 2º - Os estabelecimentos de ensino da rede pública estadual definirão, para a

realização dos exames, data alternativa no mesmo turno ou período em que o aluno

esteja matriculado.

Art.  2º  -  Os  estabelecimentos de  ensino  da  rede pública  estadual,  sempre  que

possível,  buscarão  alternativas  em  dias  e  horários  letivos  regulares  para  que  os

alunos especificados nesta lei possam cumprir as exigências da Lei nº 9.394, de 20

de dezembro de 1996, no que se refere à frequência escolar.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

28/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 28/2012, de autori a do Governador do Estado,

que altera o art. 28 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, que institui

o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma

do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2012

Altera o art. 28 da Lei Complementar n° 64, de 25 d e março de 2002, que institui o

Regime  Próprio  de  Previdência  e  Assistência  Social  dos  servidores  públicos  do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O § 1° do art. 28 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 28 – (...)

§ 1° – A alíquota de contribuição patronal será:

I – para os segurados de que tratam os incisos I, II e III do “caput” do art. 3° que

tenham  ingressado  no  serviço  público  estadual  até  31  de  dezembro  de  2001,

equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no “caput” deste artigo;

II – para os segurados de que tratam os incisos I, II e III do “caput” do art. 3° que

tenham  ingressado  no  serviço  público  estadual  após  31  de  dezembro  de  2001,

observado o disposto no art. 37:

a) equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no “caput” deste artigo,

até 31 de dezembro de 2012;
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b) de 19% (dezenove por cento), a partir de 1° de j aneiro de 2013;

III – para o segurado de que trata o inciso V do “caput” do art. 3°, equivalente ao

dobro da alíquota de contribuição prevista no “caput” deste artigo.”.

Art. 2° – Fica revogado o § 5° do art. 28 da Lei Co mplementar n° 64, de 2002.

Art.  3° –  Esta  lei  complementar  entra  em  vigor  na  d ata  de  sua  publicação,

retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2012.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 367/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 367/2011, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que cria

obrigações ao fornecedor de produtos e serviços de consumo de promover a fixação

de data e hora para sua entrega e instalação, foi aprovado no 2º turno, na forma do

vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 367/2011

Dispõe sobre a forma de entrega de produtos e serviços em domicílio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O fornecedor de produto ou serviço estipulará a data e o turno da entrega

em domicílio, quando da contratação com o consumidor.

§ 1º - Os turnos a que se refere o “caput” deste artigo correspondem aos seguintes

períodos:

I - manhã: entre 7 e 12 horas;

II - tarde: entre 12 e 18 horas;

III - noite: entre 18 e 22 horas.

§ 2º - O disposto no “caput” não impede o consumidor de contratar dia e horário

determinados para a entrega.
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Art. 2º - A estipulação da data e do turno para entrega do produto ou serviço será

efetivada mediante o preenchimento de formulário próprio, que conterá os seguintes

dados do fornecedor:

I - nome;

II - número de registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ -;

III - endereço;

IV - telefone para reclamação;

V - “e-mail”.

Parágrafo único - Na hipótese de entrega de produto que dependa de montagem ou

instalação a cargo do fornecedor, constarão no documento a que se refere o “caput”

deste artigo o dia e o horário previstos para a execução do serviço.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 721/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 721/2011, de autoria do Deputad o Délio Malheiros, que obriga

que os bancos de dados, os cadastros de consumidores e os serviços de proteção ao

crédito comuniquem ao consumidor, por carta registrada na modalidade de Aviso de

Recebimento – AR –, a negativação do seu nome, foi aprovado no 2° turno, na forma

do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 721/2011

Obriga  os  bancos  de  dados,  os  cadastros  de  consumidores  e  os  serviços  de

proteção ao crédito a comunicarem ao consumidor a inclusão do seu nome em seus
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registros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam os bancos de dados, os cadastros de  consumidores e os serviços

de proteção ao crédito e congêneres estabelecidos no Estado obrigados a comunicar

antecipadamente  ao  consumidor,  por  escrito,  mediante  carta  registrada  na

modalidade de Aviso de Recebimento – AR –,  a inclusão do seu nome em seus

registros.

Art. 2° – A inclusão a que se refere o art. 1° some nte poderá ocorrer cinco dias após

a devolução do AR, devidamente assinado pelo consumidor.

Art. 3° – O descumprimento do disposto nesta lei su jeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei federal n° 8.078 , de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 828/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 828/2011, de autoria do Deputad o Almir Paraca, que dispõe

sobre a Política de Fomento à Tecnologia Social do Estado de Minas Gerais e dá

outras  providências,  foi  aprovado  no  2° turno,  na  f orma  do  Substitutivo  n° 1  ao

vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 828/2011

Dispõe sobre a política estadual de fomento à tecnologia social.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  A política  estadual  de  fomento  à  tecnolog ia  social  será  implementada

conforme o disposto nesta lei.

Art.  2° –  Para  efeito  desta  lei,  consideram-se tecn ologia  social  as  técnicas,  as
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práticas, as metodologias e os produtos reaplicáveis que:

I – proporcionem a participação da comunidade e a apropriação do conhecimento

por parte dos envolvidos;

II  –  utilizem o  planejamento  e  a  aplicação de saberes  de  forma sistematizada,

gerando aprendizagens que sirvam de referência para novas experiências;

III – atendam aos critérios de simplicidade e de economicidade;

IV – visem à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Art. 3° – São objetivos da política estadual de fom ento à tecnologia social:

I  –  promover  a  integração  das  tecnologias  sociais  às  políticas  sociais  e  de

desenvolvimento econômico sustentável;

II – contribuir para a interação entre o conhecimento acadêmico e o saber popular;

III – proporcionar melhor qualidade de vida para a população, especialmente para a

parcela que se encontra em situação de exclusão social;

IV – incluir as tecnologias sociais exitosas nos programas e projetos das diferentes

áreas das políticas públicas estaduais;

V – promover o desenvolvimento sustentável;

VI – promover a reaplicação das técnicas, produtos e tecnologias desenvolvidos por

meio de tecnologias sociais nas políticas setoriais do Estado.

Art.  4° – Na implementação da política de que trata  esta lei,  o Estado instituirá

mecanismos de fomento às tecnologias sociais de modo a incentivar:

I – estudos, projetos, programas e ações visando à promoção, à potencialização e

ao fortalecimento das tecnologias sociais;

II  –  constituição  de  parcerias  estratégicas  e  desenvolvimento  de  projetos  de

cooperação para atividades de pesquisa que visem à difusão de tecnologia social;

III – iniciativas que visem, por meio da utilização de tecnologias sociais, a reduzir a

emissão de gases de efeito estufa.

Art.  5° –  São  beneficiários  dos recursos  concedidos  por  meio  dos  mecanismos

estabelecidos nos termos do art.  4° as  pessoas natu rais  e jurídicas que realizem

atividades de pesquisa, criação, adaptação ou aplicação de produtos ou metodologias

desenvolvidas por meio de tecnologias sociais.

Parágrafo único – Os critérios para seleção dos beneficiários a que se refere o
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“caput” deste artigo serão definidos em regulamento.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 832/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 832/2011, de autoria do Deputado Carlin Moura, que institui o

registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2º turno, na

forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 832/2011

Institui o Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais, a

ser feito em livro próprio, pelo órgão competente da Secretaria de Estado de Cultura.

Parágrafo único - Considera-se patrimônio vivo, para os efeitos desta lei, a pessoa

natural ou o grupo de pessoas naturais, dotados ou não de personalidade jurídica,

que  detenham  conhecimentos,  práticas  ou  técnicas  que  contribuam  para  a

preservação da memória e da pluralidade artístico-culturais mineiras.

Art.  2º  -  O  Registro  do  Patrimônio  Vivo  do  Estado  de  Minas  Gerais  tem  por

finalidade:

I - proteger as expressões culturais responsáveis pelo pluralismo da cultura mineira;

II - preservar os bens imateriais do patrimônio cultural mineiro, bem como os bens

culturais materiais a eles associados;

III - estimular a produção e a difusão de bens culturais formadores e informadores

do conhecimento, da cultura e da memória do povo mineiro;

IV - promover as referências culturais de comunidades tradicionais do Estado.
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Art. 3º - Considerar-se-á habilitado à inclusão no Registro do Patrimônio Vivo do

Estado de Minas Gerais:

I - a pessoa natural que:

a) for brasileira;

b) residir no Estado por mais de vinte anos contados da data do pedido de inclusão;

c) comprovar participação, por, no mínimo, vinte anos, em atividades culturais que

justifiquem a inclusão no Registro;

II - o grupo de pessoas que:

a) tiver sido constituído no Estado mais de vinte anos antes da data da indicação,

independentemente de sua instituição formal nos termos da lei civil;

b) comprovar o desenvolvimento, por, no mínimo, vinte anos, de atividades culturais

que justifiquem a inclusão no Registro.

Art. 4º - A indicação para o Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais,

apresentada  aos  órgãos  competentes,  será  apreciada  no  prazo  e  na  forma

estabelecidos em regulamento, desde que atendidos os requisitos estabelecidos nos

arts. 1º e 3º desta lei.

Art.  5º - São legitimados a pleitear a instauração, pelos órgãos competentes, do

processo de inclusão no Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais:

I - as entidades e os órgãos públicos da área cultural;

II - a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

III - os Municípios;

IV - as entidades civis com objetivo e atuação prioritariamente cultural.

Parágrafo único - O regulamento poderá ampliar a relação dos legitimados a que se

refere o "caput" deste artigo.

Art. 6º - A pessoa natural ou o grupo de pessoas que, nos termos desta lei, obtiver o

título de Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais poderá solicitar incentivos ao

órgão estadual competente, com vistas à manutenção das atividades culturais que

tenham justificado o registro.

Parágrafo  único  -  Os  programas  de  fomento  e  incentivo  à  cultura  do  Estado

definirão critérios específicos para a análise de projetos culturais apresentados por

pessoa natural ou grupo a que se refere o “caput”.
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Art. 7º - À pessoa natural que obtiver o título de Patrimônio Vivo do Estado de Minas

Gerais será concedido, também, o título de Mestre da Cultura Mineira.

Art. 8º - Aplicam-se ao patrimônio vivo do Estado os critérios estabelecidos no item

XVI  do  Anexo  da  Lei  nº  18.692,  de  30  de  dezembro  de  2009,  referentes  à

transferência  gratuita  de  bens,  valores  ou  benefícios  por  órgãos  e  entidades  da

administração pública estadual compreendidos no âmbito de programa que tenha por

objetivo a preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, do Estado.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 847/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 847/2011, de autoria do Deputad o Delvito Alves, que obriga os

bancos, as empresas de cartão de crédito, as operadoras de serviços de telefonia

móvel,  os  provedores  de  internet  e  televisão  por  assinatura  a  disponibilizar  aos

usuários  mecanismos  capazes  de  gerar  algum  tipo  de  recibo,  que  lhes  permita

comprovar documentalmente o teor e a data de suas solicitações, foi aprovado no 2°

turno, na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 847/2011

Altera a Lei n° 12.971, de 27 de julho de 1998, que  torna obrigatória a instalação de

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

bancárias e financeiras, e a Lei n° 17.358, de 18 d e janeiro de 2008, que estabelece

normas  de  segurança  para  a  operação  de  carga  e  descarga  de  valores  em

estabelecimentos financeiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os incisos III e V do art. 2° e o art. 3° -B da Lei n° 12.971, de 27 de julho de
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1998, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – (…)

III – câmeras de vídeo internas e externas, com armazenamento de imagens por

trinta dias;

(…)

V – alarme sonoro a ser acionado pelo usuário do serviço em caso de emergência,

monitorado por empresa de segurança;

(...)

Art. 3°-B – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas  no  Código  de  Defesa do Consumidor  -  Lei  Federal  n° 8.078,  de  11  de

setembro de 1990.”.

Art. 2° – O art. 2° da Lei n° 17.358, de 18 de jane iro de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2° – O descumprimento do disposto nesta lei s ujeita o infrator às penalidades

previstas  no  Código  de  Defesa do Consumidor  -  Lei  Federal  n° 8.078,  de  11  de

setembro de 1990.”.

Art. 3° – Fica revogado o inciso II do art. 2° da L ei n° 12.971, de 1998.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 941/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 941/2011, de autoria do Deputad o Arlen Santiago, que dispõe

sobre  a  afixação  de  cartazes  informativos,  nos  postos  de  combustíveis  e  nos

restaurantes localizados às margens das rodovias estaduais, alertando motoristas de

caminhão sobre os riscos de dirigirem sob efeito de álcool, drogas e medicamentos,

foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao venc ido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 941/2011

Dispõe sobre a afixação de cartazes informativos, nos postos de combustíveis e

nos  restaurantes  localizados  às  margens  das  rodovias  estaduais,  alertando

motoristas sobre os riscos de dirigirem sob efeito de álcool, drogas ou medicamentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam os proprietários e os responsáveis por postos de combustíveis e

restaurantes localizados às margens de rodovias no território do Estado obrigados a

afixar  nas  dependências  daqueles  estabelecimentos,  em  local  visível,  cartazes

informativos alertando os motoristas sobre os riscos de dirigir sob efeito de álcool,

drogas ou medicamentos.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.169 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 1.169/2011, de autoria do Deput ado Leonardo Moreira, que

proíbe as instituições de ensino superior de efetuar qualquer tipo de cobrança para

emissão de diploma de conclusão de curso, foi aprovado no 2° turno, na forma do

Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.169/2011

Proíbe  a  cobrança de taxa  para  expedição e  registro de  diploma pelas  escolas

privadas de educação básica e pelas instituições públicas de ensino superior.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  É  vedada  às  escolas  privadas  de  educação  básica  e  às  instituições

públicas de ensino superior a cobrança de taxa para expedição e registro de diploma.
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§ 1° – A proibição de cobrança de que trata esta le i  aplica-se a todos os cursos

ministrados pelas instituições públicas de ensino superior.

§ 2° – Exclui-se do disposto no “caput” a cobrança de despesas para a confecção

de  diploma  cuja  impressão,  a  pedido  do  aluno,  necessite  de  recursos  gráficos

especiais.

Art. 2° – As escolas privadas de educação básica de  que trata o “caput” do art. 1°

que não cumprirem o determinado por esta lei ficam sujeitas às sanções previstas no

art.  56 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a

proteção do consumidor e dá outras providências.

Art. 3° – As autoridades responsáveis pelas institu ições públicas de ensino superior

que  descumprirem  o  disposto  no  art.  1° desta  lei  se rão  responsabilizadas

administrativamente, sem prejuízo de outras sanções penais cabíveis.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.799 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 1.799/2011,  de autoria  do Deput ado Zé Maia, que dá nova

redação  ao  art.  2° da  Lei  n° 10.883,  de  2  de  outubr o  de  1992,  que declara  de

preservação permanente, de interesse comum e imune de corte, no Estado de Minas

Gerais, o pequizeiro (“Caryocar brasiliense”) e dá outras providências, foi aprovado

no 2° turno, com as Emendas n°s 1 a 4 ao vencido no  1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.799/2011

Altera  a  Lei  n° 10.883,  de  2  de  outubro  de  1992,  qu e declara  de  preservação

permanente, de interesse comum e imune de corte, no Estado de Minas Gerais, o

pequizeiro (“Caryocar brasiliense”), e a Lei n° 9.7 43, de 15 de dezembro de 1988, que
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declara de interesse comum, de preservação permanente e imune de corte o ipê-

amarelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os arts. 1° e 2° da Lei n° 10.883, de 2 d e outubro de 1992, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – Fica declarado de preservação permanente , de interesse comum e imune

de corte no Estado o pequizeiro (“Caryocar brasiliense”).

Parágrafo único – O disposto nesta lei não se aplica ao plantio de pequizeiros com

finalidade  econômica,  exceto  em caso de plantio  decorrente  do  cumprimento  das

exigências previstas nesta lei.

Art. 2° – A supressão do pequizeiro só será admitid a nos seguintes casos:

I – quando necessária à execução de obra, plano, atividade ou projeto de utilidade

pública ou de interesse social,  mediante autorização do órgão ambiental  estadual

competente;

II  –  em  área  urbana  ou  distrito  industrial  legalmente  constituído,  mediante

autorização do Conselho  Municipal  de  Meio  Ambiente  ou,  na  ausência  deste,  do

órgão ambiental estadual competente;

III – em área rural antropizada até 22 de julho de 2008 ou em pousio, quando a

manutenção  de  espécime  no  local  dificultar  a  implantação  de  projeto

agrossilvipastoril, mediante autorização do órgão ambiental estadual competente.

§  1° –  Como  condição  para  a  emissão  de  autorização  para  a  supressão  do

pequizeiro, os órgãos e as entidades a que se referem os incisos do “caput” deste

artigo  exigirão  formalmente  do  empreendedor  o  plantio,  por  meio  de  mudas

catalogadas e identificadas ou de semeadura direta, de cinco a dez espécimes do

“Caryocar  brasiliense”  por  árvore  a  ser  suprimida,  com  base  em  parecer  técnico

fundamentado, elaborado em consonância com as diretrizes do programa Pró-Pequi,

a  que  se  refere  a  Lei  n° 13.965,  de  27  de  julho  de  2001,  e  consideradas  as

características  de  clima e  de  solo,  a  frequência  natural  da  espécie,  em maior  ou

menor  densidade,  na  área  a  ser  ocupada  pelo  empreendimento  e  a  tradição

agroextrativista da região.

§  2° –  O  empreendedor  responsável  pela  supressão  do  pequizeiro  poderá,
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alternativamente à exigência prevista no § 1°, opta r:

I – pelo recolhimento de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), por árvore a ser suprimida, à Conta Recursos Especiais a Aplicar Pró-Pequi,

de que trata o art. 5°-A da Lei n° 13.965, de 2001,  observados os seguintes requisitos:

a) nos casos previstos no inciso I do “caput” deste artigo, o recolhimento previsto

neste inciso poderá ser utilizado para até 100% das árvores a serem suprimidas;

b) nos casos previstos nos incisos II e III do “caput” deste artigo, o recolhimento

previsto neste inciso poderá ser utilizado para até 50% (cinquenta por cento) das

árvores a serem suprimidas;

c)  nos casos previstos no inciso III  do “caput” deste artigo, quando se tratar de

agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, o recolhimento previsto neste inciso

poderá ser utilizado para até 100% (cem por cento) das árvores a serem suprimidas,

com desconto de 95% (noventa e cinco por cento) do valor a ser recolhido, podendo o

pagamento  ser  parcelado  ou  transformado  em  contraprestação  de  serviços

ambientais,  na forma de regulamento e considerando o inciso I  do art.  41 da Lei

Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012;

II  – pela criação ou regularização fundiária de reserva extrativista ou reserva de

desenvolvimento  sustentável,  contendo  o  mesmo  número  de  plantas  adultas

suprimidas no empreendimento, com área de, no mínimo, 1ha (um hectare) para cada

conjunto de vinte árvores suprimidas.

§ 3° – Nos casos em que o recolhimento a que se ref ere o inciso I do § 2° não

corresponder  a  100%  (cem  por  cento)  das  árvores  suprimidas,  o  empreendedor

responsável  fica  obrigado  a  realizar  o  plantio  previsto  no  §  1°,  relativamente  ao

número de árvores que não tenha sido objeto do recolhimento.

§  4°  –  Caberá  ao  responsável  pela  supressão  do  pequ izeiro,  com  o

acompanhamento de profissional  legalmente  habilitado,  o plantio  das mudas ou a

semeadura  direta a que se refere o § 1° e,  pelo pra zo mínimo de cinco anos, o

monitoramento do seu desenvolvimento e o plantio de novas mudas para substituir as

mudas ou a semeadura direta que não se desenvolverem, garantido o acesso da

comunidade local aos frutos produzidos pelas árvores plantadas.

§  5° –  O  plantio  a  que  se  refere  o  §  1° será  efetua do  na  mesma  sub-bacia
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hidrográfica em que se localiza o empreendimento, em sistema de enriquecimento

florestal ou de recuperação de áreas antropizadas, incluindo áreas de reserva legal e

preservação permanente, ou como recuperação de áreas no interior de unidades de

conservação de domínio público, conforme critérios definidos pelo órgão ambiental

estadual competente.”.

Art. 2° – Fica acrescentado à Lei n° 13.965, de 27 de julho de 2001, o seguinte art.

5°-A:

“Art.  5°-A  –  Fica  criada  a  Conta  Recursos  Especiais  a  Aplicar  Pró-Pequi,

administrada pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –

Seapa – e destinada à arrecadação dos recursos previstos no inciso I do § 2° do art.

2° da Lei n° 10.883, de 2 de outubro de 1992, que s erão integralmente utilizados nas

ações previstas no art. 2° desta lei, conforme disp user o regulamento.”.

Art. 3° – Os arts. 1° e 2° da Lei n° 9.743, de 15 d e dezembro de 1988, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – Fica declarado de preservação permanente , de interesse comum e imune

de corte no Estado o ipê-amarelo.

Parágrafo único – As espécies protegidas nos termos deste artigo são as essências

nativas  popularmente  conhecidas  como  ipê-amarelo  e  pau-d'arco-amarelo,

pertencentes aos gêneros "Tabebuia" e "Tecoma".

Art. 2° – A supressão do ipê-amarelo só será admiti da nos seguintes casos:

I – quando necessária à execução de obra, plano, atividade ou projeto de utilidade

pública ou de interesse social,  mediante autorização do órgão ambiental  estadual

competente;

II  –  em  área  urbana  ou  distrito  industrial  legalmente  constituído,  mediante

autorização do Conselho  Municipal  de  Meio  Ambiente  ou,  na  ausência  deste,  do

órgão ambiental estadual competente;

III – em área rural antropizada até 22 de julho de 2008 ou em pousio, quando a

manutenção  de  espécime  no  local  dificultar  a  implantação  de  projeto

agrossilvipastoril, mediante autorização do órgão ambiental estadual competente.

§ 1° – Como condição para a emissão de autorização para a supressão do ipê-

amarelo, os órgãos e as entidades a que se referem os incisos do “caput” deste artigo
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exigirão formalmente do empreendedor o plantio de uma a cinco mudas catalogadas

e identificadas  do ipê-amarelo  por  árvore  a  ser  suprimida,  com base em parecer

técnico  fundamentado,  consideradas  as  características  de  clima  e  de  solo  e  a

frequência natural da espécie, em maior ou menor densidade, na área a ser ocupada

pelo empreendimento.

§ 2° – O empreendedor responsável pela supressão do  ipê-amarelo nos termos do

inciso I do “caput” deste artigo poderá optar, alternativamente à exigência prevista no

§ 1°, pelo recolhimento de 100 Ufemgs (cem Unidades  Fiscais do Estado de Minas

Gerais), por árvore a ser suprimida, à Conta Recursos Especiais a Aplicar de que

trata o art. 50 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de  2002.

§  3° –  Caberá  ao  responsável  pela  supressão  do  ipê- amarelo,  com  o

acompanhamento de profissional legalmente habilitado, o plantio das mudas a que se

refere  o  §  1° e,  pelo  prazo  mínimo  de  cinco  anos,  o  monitoramento  do  seu

desenvolvimento  e  o plantio  de  novas mudas para  substituir  aquelas  que não se

desenvolverem.

§  4° –  O  plantio  a  que  se  refere  o  §  1° será  efetua do  na  mesma  sub-bacia

hidrográfica em que se localiza o empreendimento, em sistema de enriquecimento

florestal ou de recuperação de áreas antropizadas, incluindo áreas de reserva legal e

preservação permanente, ou como recuperação de áreas no interior de unidades de

conservação de domínio público, conforme critérios definidos pelo órgão ambiental

estadual competente.

§  5° –  Em  área  de  ocorrência  de  mata  atlântica,  a  s upressão  do  ipê-amarelo

observará o disposto na Lei Federal n° 11.428, de 2 2 de dezembro de 2006.”.

Art. 4° – Fica revogado o art. 3° da Lei n° 10.883,  de 1992.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.344 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.344/2011, de autoria do Deput ado Luiz Carlos Miranda, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Raul Soares a área que especifica,
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foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°  turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.344/2011

Dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Poder Executivo a

doá-lo ao Município de Raul Soares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-32 9, com extensão de 7,3km,

compreendido entre o Km 64,7 e o Km 72.

Art. 2° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Raul Soares a

área correspondente ao trecho de rodovia a que se refere o art. 1°.

Parágrafo único – A área a que se refere o “caput” passa a integrar o perímetro

urbano do Município de Raul Soares e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3° – A área objeto da doação de que trata esta  lei reverterá ao patrimônio do

Estado se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2°.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.382 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.382/2011, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que dispõe

sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Campos Altos  o trecho rodoviário que específica, foi  aprovado no 2° turno, na

forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.382/2011

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Campos Altos o trecho rodoviário que específica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica desafetado o bem público constituído  pelo trecho da Rodovia 900-

AMG-0720, compreendido entre o entroncamento da BR-262 e a Avenida Vereador

João Alegre, situado no Município de Campos Altos.

Art. 2° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Campos Altos a

área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único – A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Campos Altos e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3° – A área objeto da doação de que trata esta  lei reverterá ao patrimônio do

Estado se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2°.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.401 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.401/2011, de autoria do Deput ado Rômulo Viegas, que altera

a destinação do imóvel doado pelo Estado ao Município de Itumirim por meio da Lei

n° 14.603, de 2003, alterada pela Lei n° 15.681, de  2005, foi aprovado no 2° turno, na

forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.401/2011

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 14.603, de 23 de janeiro de

2003,  que autoriza o Poder  Executivo a fazer reverter  o imóvel que especifica ao

Município de Itumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 14.603, de  23 de janeiro de 2003, passa a

destinar-se à construção de moradias para pessoas carentes.

Art. 2° – O imóvel a que se refere esta lei reverte rá ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3° – Fica revogado o art. 2° da Lei n° 14.603,  de 2003.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.482 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.482/2011, de autoria do Deput ado Paulo Lamac, que revoga a

Lei  n° 13.958,  de  26  de  julho  de  2001,  foi  aprovado  no  2° turno,  na  forma  do

Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.482/2011

Altera  a  Lei  n° 13.958,  de  26  de  julho  de  2001,  que  cria  a  Área  de  Proteção

Ambiental – APA – Fazenda Capitão Eduardo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os arts. 1° e 4° da Lei n° 13.958, de 26 de julho de 2001, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  1° – Fica declarada Área de Proteção Ambienta l – APA – Fazenda Capitão
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Eduardo a área de 521,9252ha (quinhentos e vinte e um hectares, noventa e dois

ares e cinquenta e dois centiares) e perímetro de 12.430,24m (doze mil quatrocentos

e trinta metros e vinte e quatro centímetros), situada no Município de Belo Horizonte e

descrita no Anexo desta lei.

(…)

Art.  4° –  Para a implantação,  administração e  gestã o da  APA Fazenda Capitão

Eduardo,  será  constituído  conselho  consultivo  composto  por  representantes  dos

poderes públicos estadual e municipal, de entidades da sociedade civil organizada e

da população residente na área abrangida APA de que trata esta lei.

Parágrafo único – O conselho a que se refere o “caput” deste artigo acompanhará a

elaboração do plano de manejo e o zoneamento da APA Fazenda Capitão Eduardo,

observado o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte.”.

Art. 2° – Fica acrescentado à Lei n° 13.958, de 200 1, o Anexo desta lei.

Art. 3° – Ficam revogados os arts. 3° e 5° da Lei n ° 13.958, de 2001.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

ANEXO

(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 201 2)

“ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 13.958, de 26 de julho de 2001)

A Área de Proteção Ambiental – APA – Fazenda Capitão Eduardo tem os seguintes

limites, medidas e confrontações: inicia-se na barra do Ribeirão da Onça com o Rio

das Velhas, chamado de Ponto 1, Marco de Referência IGA 249, de coordenadas

UTM E =  617689,0380 e  N = 7808792,0920;  desse Ponto 1,  sobe pela  margem

esquerda do Rio das Velhas, aproximadamente 4.627,00m (quatro mil seiscentos e

vinte e sete metros), até encontrar o denominado Ponto 2, Marco de Referência IGA

250, de coordenadas UTM E = 618892,0480 e N = 7805999,8890; desse Ponto 2,

segue em linha reta, com azimute de 270° e distânci a de 705m (setecentos e cinco

metros),  passa  com  aproximadamente  41,30m  (quarenta  e  um  metros  e  trinta

centímetros),  pelo  Marco  de  Referência  IGA  250  de  coordenadas  UTM  E  =
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618892,0480 e N = 7805999,8890 e mais, aproximadamente, 658,00m (seiscentos e

cinquenta e oito metros), pelo Marco de Referência IGA 247, de coordenadas UTM E

=  618234,0840  e  N  =  7805999,9550,  até  encontrar  na  Rua  dos  Moreiras  o

denominado Ponto 3; desse Ponto 3, segue pela Rua Carlos Drumond de Andrade,

aproximadamente 50m (cinquenta metros), depois pela Rua Beira Linha, antigo leito

da  estrada  de  ferro,  aproximadamente  2.326m  (dois  mil  trezentos  e  vinte  e  seis

metros) e depois pela Rua Padre Argemiro Moreira, aproximadamente mais 200m

(duzentos  metros),  até  encontrar  o  Marco  IGA 248,  de  coordenadas  UTM  E  =

616000,1840 e N = 7806636,8440, localizado no passeio da Rua Padre Argemiro

Moreira, denominado Ponto 4; desse Ponto 4, segue em linha reta com azimute de 0°

e  distância  aproximada  de  1.229m  (mil  duzentos  e  vinte  e  nove  metros),  passa

aproximadamente 1.200m (mil e duzentos metros) pelo Marco de Referência IGA 251,

de coordenadas UTM E = 615999,9570 e N = 7807838,832, até encontrar a margem

direita do canal da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – Ribeirão da Onça, no

Ribeirão da Onça, denominado Ponto 5; desse Ponto 5, desce pela margem direita do

Ribeirão da Onça,  aproximadamente  3.292m (três  mil  duzentos  e  noventa  e  dois

metros), até encontrar a barra desse Ribeirão da Onça com o Rio das Velhas no

Ponto  1,  início  e  fim  desta  descrição.  As  coordenadas  descritas  neste  Anexo

encontram-se  representadas  no  sistema  de  projeção  Universal  Transversa  de

Mercator – UTM –, referenciadas pelo Meridiano Central n° 45 Wgr; tendo como o

“datum” o SAD-69. Os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no

plano de projeção UTM.”.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.569 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.569/2011, de autoria do Deput ado  Rômulo Veneroso,  que

declara de utilidade pública o Núcleo Artístico e Cultural de Minas Gerais, com sede

no Município de Juatuba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.569/2011

Declara de utilidade pública a entidade Núcleo Artístico e Cultural de Minas Gerais,

com sede no Município de Juatuba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Núcleo Artístico e Cultural de

Minas Gerais, com sede no Município de Juatuba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.783 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.783/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que altera

dispositivos da Lei n° 15.910, 21 de dezembro de 20 05, foi aprovado no 2° turno, na

forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.783/2012

Altera a Lei n° 15.910, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Fundo de

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do

Estado de Minas Gerais – Fhidro –, criado pela Lei n° 13.194, de 29 de janeiro de

1999, e dá outra providência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 2° e o inciso II do art. 5° da Lei  n° 15.910, de 21 de dezembro de

2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – O Fhidro tem por objetivo, em consonânci a com as Leis Federais n° 6.938,

de 31 de agosto de 1981, e n° 9.433, de 8 de janeir o de 1997, e com a Lei n° 13.199,

de 29 de janeiro de 1999, dar suporte financeiro a programas, projetos e ações que
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visem:

I – à racionalização do uso e à melhoria dos recursos hídricos, quanto aos aspectos

qualitativos e quantitativos;

II – à prevenção de inundações e ao controle da erosão do solo;

III – à implantação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos;

IV – ao custeio, quando necessário, de ações de estruturação física e operacional

dos  comitês  de  bacia  hidrográfica,  previstos  e  instituídos  pelo  Estado  de  Minas

Gerais, pelo prazo máximo de três anos, contados do início da implementação do

instrumento de cobrança pelo uso da água da respectiva bacia.

(...)

Art. 5° – (...)

II – não reembolsável, para pagamento de despesas de consultoria, elaboração e

implantação de projetos ou empreendimentos de proteção e melhoria dos recursos

hídricos  aprovados  pelos  comitês  de  bacia  hidrográfica  da  respectiva  área  de

influência  ou,  na  falta  ou  omissão  destes,  pelo  Conselho  Estadual  de  Recursos

Hídricos – CERH – e para custeio de ações de estruturação física e operacional dos

comitês de bacia hidrográfica previstos e instituídos pelo Estado de Minas Gerais;”.

Art. 2° – O § 4° do art. 5° da Lei n° 15.910, de 20 05, fica acrescido do seguinte

inciso IV, e o artigo fica acrescido do § 8° que se gue:

“Art. 5º – (…)

§ 4° – (...)

IV – promover o custeio de ações de estruturação física e operacional dos comitês

de bacia hidrográfica previstos e instituídos pelo Estado de Minas Gerais com vistas

ao fortalecimento de sua atuação.

(...)

§ 8° – Fica estabelecido o percentual de até 7,5% ( sete vírgula cinco por cento) do

valor  total  anual  do  Fhidro,  nos termos  deste artigo,  para o  custeio de ações  de

estruturação  física  e  operacional  dos  comitês  de  bacia  hidrográfica  previstos  e

instituídos pelo Estado de Minas Gerais, nos termos do regulamento.”.

Art.  3° –  Os  comitês  de  bacia  hidrográfica  que  já  t enham  implementado  o

instrumento  de  cobrança pelo  uso  da  água da  respectiva  bacia  poderão  receber
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recursos do Fundo, no prazo de um ano a contar da publicação desta lei, nos termos

do inciso IV do art. 2º da Lei nº 15.910, de 2005, com a redação dada por esta lei,

observado o disposto em regulamento.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.920 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.920/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei  n° 15.981,  de  16  de  janeiro  de  2006,  que  cria  o  Fundo  de  Incentivo  ao

Desenvolvimento – Findes –, foi aprovado no 2° turn o, na forma do vencido no 1°

turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.920/2012

Altera a Lei n° 15.981, de 16 de janeiro de 2006, q ue cria o Fundo de Incentivo ao

Desenvolvimento – Findes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A Lei n° 15.981, de 16 de janeiro de 2006 , fica acrescida do seguinte art.

6°-A:

"Art. 6°-A – Em projeto considerado de relevante in teresse para o Estado, o Poder

Executivo,  por  intermédio do órgão gestor  do Fundo, poderá outorgar garantia  de

natureza real ou fidejussória, que assegure aos beneficiários a liberação das parcelas

objeto do contrato de financiamento.

§ 1° – A garantia a que se refere o "caput" deste a rtigo poderá consistir em caução,

penhor  de  ativos,  títulos  e  valores  mobiliários,  ações  do  próprio  Estado  ou  de

terceiros,  fiança  bancária  ou  outros  ativos,  constituídos  em  ato  precedido  de

autorização do Secretário de Estado de Fazenda.
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§ 2° – Além das garantias previstas no § 1° deste a rtigo, fica o Poder Executivo

autorizado, por meio do órgão gestor do Fundo, no ato da aprovação do projeto, em

casos excepcionais, assim reconhecidos pela unanimidade do grupo coordenador do

Fundo,  a  instituir,  a  favor  do  beneficiário,  seguro  de  garantia  de  obrigações

contratuais.

§ 3° – Em casos excepcionais,  assim reconhecidos pe la unanimidade do grupo

coordenador do Fundo, e com a aprovação do Secretário de Estado de Fazenda,

ficará assegurado ao beneficiário o direito de compensação do crédito a que fizer jus

no âmbito do Findes com seus débitos com o Estado.

§ 4° – Na hipótese prevista no § 3° deste artigo, s e o beneficiário não possuir débito

com o Estado ou se o montante desse débito for inferior ao valor do crédito a que

tiver direito o beneficiário, a compensação do valor excedente poderá ser feita com

débitos  de  responsabilidade  de  empresa  coligada,  controlada,  controladora  ou

pertencente  ao  mesmo  grupo  econômico,  mediante  aprovação  do  Secretário  de

Estado de Fazenda.

§ 5° – A aplicação do disposto nos §§ 3° e 4° deste  artigo está condicionada à

existência  de  instrumento  jurídico  firmado  com  o  Estado,  contendo  cláusula  que

preveja a possibilidade de realização da compensação.

§  6° –  O disposto  neste  artigo  aplica-se também aos  financiamentos em curso

concedidos no âmbito dos fundos estaduais de que tratam as alíneas “a” e “c” do

inciso I do art. 3° e incorporados ao Findes.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.996 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.996/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que altera o

art. 13 da Lei n° 19.091, de 30 de julho de 2010, q ue dispõe sobre o Fundo Estadual

de Habitação – FEH –, criado pela Lei n° 11.830, de  6 de julho de 1995, foi aprovado

nos turnos regimentais, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.996/2012

Altera o art. 13 da Lei n° 19.091, de 30 de julho d e 2010, que dispõe sobre o Fundo

Estadual de Habitação – FEH –, criado pela Lei n° 1 1.830, de 6 de julho de 1995.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O "caput" e o § 3° do art. 13 da Lei n° 1 9.091, de 30 de julho de 2010,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 – Integram o grupo coordenador do FEH:

I – quatro representantes da administração pública estadual, sendo:

a)  um  representante  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana – Sedru –, que presidirá o grupo coordenador;

b) um representante da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais –

Cohab-MG;

c) um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –;

d) um representante da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –;

II – quatro representantes da sociedade civil organizada com assento no Conselho

Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Conedru –, sendo duas

vagas  destinadas  aos  representantes  dos  movimentos  populares  e  duas  vagas

destinadas aos demais segmentos.

(...)

§  3° –  Os  membros  a  que  se  refere  o  inciso  II  do  “c aput”  deste  artigo  serão

selecionados pelo Conedru e indicados ao presidente do grupo coordenador, que os

designará.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.033/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.033/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Itacambira  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.033/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Itacambira  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  o Poder  Executivo  autorizado a doar  ao Município de  Itacambira

imóvel  com  área  de  101,60m²  (cento  e  um  vírgula  sessenta  metros  quadrados),

situado na Avenida Francisco Bicalho, nesse Município, registrado sob o n° 532, a fls.

117 do Livro 3, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Grão Mogol.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação de

órgãos municipais.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Itacambira não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4° –  O  Município  de  Itacambira  encaminhará  à  S ecretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.056 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.056/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Carmópolis  de  Minas  o  imóvel  que

especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.056/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmópolis de Minas o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Carmópolis de

Minas  imóvel  com área de  4.500m² (quatro  mil  e  quinhentos  metros  quadrados),

situado na Praça dos Passos, n° 33, Centro, naquele  Município, registrado sob o n°

4.293, a fls. 204 do Livro 3-C, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de

Oliveira.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Escola Municipal Américo Leite.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Carmópolis de Minas não houver procedido ao

registro do imóvel.

Art. 4° – O Município de Carmópolis de Minas encami nhará à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do

imóvel prevista no parágrafo único do art. 1°.
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Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.057 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.057/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Capim Branco o imóvel que especifica, foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.057/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capim Branco o imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Capim Branco

imóvel com área de 700m² (setecentos metros quadrados), registrado sob o n° 1.855,

a  fls.  279  do  Livro  3-B,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de

Matozinhos.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido  no  art.  2°,  o  Município  de  Capim  Branc o  não  houver  procedido  ao

registro do imóvel.

Art.  4° – O Município de Capim Branco encaminhará à  Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel, prevista no
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parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.058 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.058/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Barão do Monte Alto o imóvel que especifica,

foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.058/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barão do Monte Alto o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Barão do Monte

Alto imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado na Fazenda

Reduto, Distrito de Cachoeira Alegre, naquele Município, registrado sob o n° 3.110, a

fls. 104 do Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palma.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

academia de saúde e de quadra poliesportiva para atender à comunidade local e ao

funcionamento de escola municipal.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Barão do Mo nte Alto não houver procedido ao

registro do imóvel.
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Art. 4° – O Município de Barão do Monte Alto encami nhará à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do

imóvel prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.099/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.099/2012, de autoria do Governador do Estado, que promove

incorporação  de  parcela  da  Gedima  ao  vencimento  básico  dos  servidores  das

carreiras  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária,  reajusta  as  tabelas  de  vencimento

básico da carreira de Auditor Interno do Poder Executivo, altera as Leis nº 15.463, de

13 de janeiro de 2005, e nº 18.974, de 29 de junho de 2010, e dá outras providências,

foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.099/2012

Promove  a  incorporação  de  parcela  da  Gedima  ao  vencimento  básico  dos

servidores das  carreiras  do  Instituto Mineiro de  Agropecuária  -  IMA -,  reajusta  as

tabelas  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Auditor  Interno  do  Poder  Executivo,

altera as Leis nºs 15.463, de 13 de janeiro de 2005, e 18.974, de 29 de junho de

2010, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica incorporada ao vencimento básico dos servidores das carreiras do

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, pertencentes ao Grupo de Atividades de

Agricultura e Pecuária do Poder Executivo, a parcela fixa, prevista em regulamento,

da  Gratificação  de  Escolaridade,  Desempenho  e  Produtividade  Individual  e

Institucional - Gedima -, a que se refere o art. 2º da Lei nº 17.717, de 11 de agosto de
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2008.

§ 1º - A incorporação de que trata o “caput” será implementada em duas etapas,

com vigência em 1º de agosto de 2012 e 1º de agosto de 2013, respectivamente,

ficando extinta a parcela fixa da Gedima, observado o disposto no § 3º.

§ 2º - Para os fins da primeira etapa da incorporação de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do IMA, constantes no item II.1 do Anexo

II da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, serão reajustadas, em 1º de agosto

de 2012, nos seguintes percentuais, ficando deduzidos da parcela fixa da Gedima os

valores correspondentes:

I  -  32%  (trinta  e  dois  por  cento),  incidentes  sobre  os  valores  das  tabelas  de

vencimento básico das carreiras de Fiscal Agropecuário e Especialista em Gestão de

Defesa Agropecuária vigentes na data de publicação desta lei;

II - 32,50% (trinta e dois vírgula cinquenta por cento), incidentes sobre os valores

das tabelas de vencimento básico das carreiras de Fiscal Assistente Agropecuário e

Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária vigentes na data de publicação desta

lei;

III  -  21%  (vinte  e  um  por  cento),  incidentes  sobre  os  valores  da  tabela  de

vencimento básico da carreira de Auxiliar Operacional vigentes na data de publicação

desta lei.

§ 3º - Caso o valor deduzido nos termos do § 2º seja inferior ao valor da parcela fixa

da Gedima, fica assegurada aos servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas a

percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 4º - A vantagem pessoal de que trata o § 3º corresponderá à diferença entre o

valor da parcela fixa da Gedima a que o servidor fizer jus no mês de julho de 2012 e o

valor deduzido nos termos do § 2º.

§ 5º - Para os fins da segunda etapa da incorporação de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do IMA, constantes no item II.1 do Anexo

II  da  Lei  nº  15.961,  de  2005,  serão reajustadas,  em 1º  de  agosto  de  2013,  nos

seguintes percentuais, ficando os valores correspondentes deduzidos da vantagem

pessoal de que trata o § 3º:

I  -  24,24% (vinte e quatro vírgula vinte e quatro por cento),  incidentes sobre os



988
____________________________________________________________________________

valores das tabelas  de  vencimento  básico das carreiras  de  Fiscal  Agropecuário e

Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária resultantes da aplicação do disposto

no § 2º;

II - 24,53% (vinte e quatro vírgula cinquenta e três por cento), incidentes sobre os

valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  de  Fiscal  Assistente

Agropecuário  e  Assistente  de  Gestão  de  Defesa  Agropecuária  resultantes  da

aplicação do disposto no § 2º;

III - 17,36% (dezessete vírgula trinta e seis por cento), incidentes sobre os valores

da tabela de vencimento básico da carreira de Auxiliar  Operacional resultantes da

aplicação do disposto no § 2º.

§ 6º - Após a aplicação do disposto no § 5º, eventuais valores remanescentes da

vantagem pessoal de que trata o § 3º estarão sujeitos exclusivamente à revisão geral

anual de que trata o inciso I do art. 6º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art.  2º - Fica incorporada ao vencimento básico dos servidores das carreiras do

Grupo de Atividades  de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  do  Poder

Executivo a parcela fixa, prevista em regulamento, da Gratificação de Escolaridade,

Desempenho e Produtividade Individual e Institucional - Gedama -, a que se refere o

art. 6º da Lei nº 17.351, de 17 de janeiro de 2008.

§ 1º - A incorporação de que trata o “caput” será implementada em duas etapas,

com vigência em 1º de agosto de 2012 e 1º de agosto de 2013, respectivamente,

ficando extinta a parcela fixa da Gedama, nos termos do § 3º.

§ 2º - Para os fins da primeira etapa da incorporação de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo, constantes no Anexo IV da Lei nº

15.961,  de  2005,  serão  reajustadas,  em  1º  de  agosto  de  2012,  nos  seguintes

percentuais,  ficando  deduzidos  da  parcela  fixa  da  Gedama  os  valores

correspondentes:

I  -  32%  (trinta  e  dois  por  cento),  incidentes  sobre  os  valores  das  tabelas  de

vencimento básico das carreiras de Analista Ambiental e Gestor Ambiental vigentes

na data de publicação desta lei;

II - 32,50% (trinta e dois vírgula cinquenta por cento), incidentes sobre os valores
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das tabelas de vencimento básico da carreira de Técnico Ambiental vigentes na data

de publicação desta lei;

III  -  21%  (vinte  e  um  por  cento),  incidentes  sobre  os  valores  da  tabela  de

vencimento básico da carreira de Auxiliar Ambiental vigentes na data de publicação

desta lei.

§ 3º - Caso o valor deduzido nos termos do § 2º seja inferior ao valor da parcela fixa

da Gedama, fica assegurada aos servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas a

percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 4º - A vantagem pessoal de que trata o § 3º corresponderá à diferença entre o

valor da parcela fixa da Gedama a que o servidor fizer jus no mês de julho de 2012 e

o valor deduzido nos termos do § 2º.

§ 5º - Para os fins da segunda etapa da incorporação de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo, constantes no Anexo IV da Lei nº

15.961,  de  2005,  serão  reajustadas,  em  1º  de  agosto  de  2013,  nos  seguintes

percentuais, ficando os valores correspondentes deduzidos da vantagem pessoal de

que trata o § 3º:

I  -  24,24% (vinte e quatro vírgula vinte e quatro por cento),  incidentes sobre os

valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  de  Analista  Ambiental  e

Gestor Ambiental resultantes da aplicação do disposto no § 2º;

II - 24,53% (vinte e quatro vírgula cinquenta e três por cento), incidentes sobre os

valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Técnico  Ambiental

resultantes da aplicação do disposto no § 2º;

III - 17,36% (dezessete vírgula trinta e seis por cento), incidentes sobre os valores

da  tabela  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Auxiliar  Ambiental  resultantes  da

aplicação do disposto no § 2º.

§ 6º - Após a aplicação do disposto no § 5º, eventuais valores remanescentes da

vantagem pessoal de que trata o § 3º estarão sujeitos exclusivamente à revisão geral

anual de que trata o inciso I do art. 6º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art. 3º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo

de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo
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ao qual, na data de publicação desta lei, se aplicar o disposto no § 5º do art. 6º da Lei

nº 17.351, de 2008, poderá optar pela exclusão da Gedama da base de cálculo da

remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de

25 de março de 2002.

§ 1º - A opção de que trata o “caput” deverá ser formalizada na unidade de recursos

humanos do Sistema Estadual de Meio Ambiente - Sisema -, no prazo de trinta dias

contados da data de publicação desta lei.

§ 2º - Fica vedada a incorporação prevista no § 5º do art. 6º da Lei nº 17.351, de

2008, a partir da formalização da opção de que trata o “caput”.

§  3º  -  Os  valores  deduzidos  da  remuneração  do  servidor  em  decorrência  do

disposto no § 5º do art. 6º da Lei nº 17.351, de 2008, até a data da formalização da

opção de que trata o “caput”, serão restituídos no prazo de noventa dias contados do

pedido de opção.

Art. 4º - O § 3º do art. 2º da Lei nº 17.717, de 2008, passa a vigorar com a seguinte

redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 6º:

“Art. 2º - (...)

§ 3º - O ponto unitário da Gedima corresponde a 0,032% (zero vírgula zero trinta e

dois por cento) dos valores estabelecidos a seguir, de acordo com a carreira a que

pertencer o cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor, observado o disposto

no § 6º:

I  -  R$5.689,91  (cinco  mil  seiscentos  e  oitenta  e  nove  reais  e  noventa  e  um

centavos)  para  as  carreiras  de  Fiscal  Agropecuário  e  Especialista  em Gestão de

Defesa Agropecuária;

II - R$2.826,23 (dois mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) para

as carreiras de Fiscal  Assistente Agropecuário e Assistente  de Gestão de Defesa

Agropecuária;

III - R$1.213,15 (mil duzentos e treze reais e quinze centavos) para a carreira de

Auxiliar Operacional.

(...)

§ 6º - A partir de 2 de agosto de 2013, os valores definidos no § 3º serão revistos no

mesmo  percentual  e  na  mesma  data  em  que  ocorrer  reajuste  das  tabelas  de
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vencimento básico das carreiras do IMA, constantes no item II.1 do Anexo II da Lei nº

15.961, de 2005.”.

Art. 5º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do IMA

ao qual, na data de publicação desta lei, se aplicar o disposto no § 5º do art. 2º da Lei

nº 17.717, de 2008, poderá optar pela exclusão da Gedima da base de cálculo da

remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de

2002.

§ 1º - A opção de que trata o “caput” deverá ser formalizada na unidade de recursos

humanos do IMA no prazo de trinta dias contados da data de publicação desta lei.

§ 2º - Fica vedada a incorporação prevista no § 5º do art. 2º da Lei nº 17.717, de

2008, a partir da formalização da opção de que trata o “caput”.

§  3º  -  Os  valores  deduzidos  da  remuneração  do  servidor  em  decorrência  do

disposto no § 5º do art. 2º da Lei nº 17.717, de 2008, até a data da formalização da

opção de que trata o “caput”, serão restituídos no prazo de noventa dias contados do

pedido de opção.

Art. 6º - A tabela constante no Anexo I da Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003,

passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 7º - As alíneas “b” e “c” do inciso V do art. 11 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro

de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - (...)

V - (...)

b)  graduação  em  Medicina  acumulada  com  residência  médica  ou  com  pós-

graduação “lato sensu” reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina - CFM -, para

ingresso no nível III;

c) graduação em Medicina acumulada com pós-graduação "stricto sensu" ou com

Residência Médica II, para ingresso no nível VI;”.

Art. 8º - O § 3º do art. 18 da Lei nº 15.462, de 2005, passa a vigorar com a seguinte

redação, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 5º e 6º:

“Art. 18 - (...)

§ 3º - Para fins de ingresso e promoção nas carreiras de Médico e de Médico da

Área de Hematologia e Hemoterapia de que trata esta lei, equivalem à Residência
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Médica I:

I - os títulos de especialidade médica reconhecidos por convênio entre o CFM, a

Associação Médica Brasileira - AMB - e a Comissão Nacional de Residência Médica -

CNRM;

II - os títulos de pós-graduação “lato sensu” reconhecidos pelo CFM.

(...)

§ 5º - Para fins de ingresso e promoção nas carreiras de Médico e de Médico da

Área de Hematologia e Hemoterapia de que trata esta lei, considera-se:

I  -  Residência  Médica  I  o  programa  de  residência  médica  com  acesso  direto,

conforme classificação estabelecida pela CNRM, observada a equivalência prevista

no § 3º deste artigo;

II  -  Residência  Médica  II  o  programa  de  residência  médica  com  pré-requisito,

conforme classificação estabelecida pela CNRM.

§ 6º -  Para fins de promoção nas carreiras de Médico e de Médico da Área de

Hematologia e Hemoterapia de que trata esta lei, o interstício a que se refere o inciso

II do § 1º será reduzido para quatro anos caso o servidor comprove a conclusão de

Residência Médica II.”.

Art. 9º - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de

Médico e de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, de que trata a Lei nº

15.462, de 2005, que estiverem posicionados nos níveis I ou II e possuírem, na data

de  publicação  desta  lei,  título  de  residência  médica  ou  equivalente,  serão

reposicionados no nível III da respectiva carreira.

Parágrafo único - O reposicionamento de que trata o “caput” será formalizado por

meio de resolução conjunta dos dirigentes da Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão e da entidade de lotação do servidor, produzindo efeitos a partir da data de

publicação desta lei.

Art. 10 - As tabelas constantes nos itens I.2.5 e I.3.4 do Anexo I da Lei nº 15.462, de

2005, passam a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 11 - A alínea “a” do inciso I do art. 12 da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)
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I - (...)

a) nível superior acumulado com pós-graduação “lato sensu”, conforme edital do

concurso público, para ingresso no nível I;”.

Art. 12 - A tabela constante no item I.1.1 do Anexo I da Lei nº 15.463, de 2005,

passa a vigorar na forma do Anexo III desta lei.

Art. 13 - Em decorrência da alteração da estrutura da carreira prevista no art. 12, os

servidores  em efetivo  exercício  ocupantes de  cargos  da  carreira  de  Professor  de

Educação Superior, de que trata a Lei nº 15.463, de 2005, lotados na Universidade do

Estado  de  Minas  Gerais  e  na  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros,  terão

antecipação  de  promoção  para  os  seguintes  níveis  da  carreira,  nos  termos  de

regulamento:

I - servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo posicionados nos níveis I,

II  e  III  na  data  de  publicação  desta  lei,  detentores  de  título  de  Mestrado,  serão

promovidos para o nível IV;

II - servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo posicionados no nível IV

na data de publicação desta lei, detentores do título de Mestrado, serão promovidos

para o nível V;

III - servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo posicionados nos níveis

I, II, III, IV e V na data de publicação desta lei, detentores de título de Doutorado,

serão promovidos para o nível VI;

IV - servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo posicionados no nível VI

na data de publicação desta lei, detentores do título de Doutorado, serão promovidos

para o nível VII.

§ 1º - A promoção a que se referem os incisos I, II, III e IV do “caput” terá vigência a

partir da data de publicação desta lei.

§ 2º - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á no

primeiro grau cujo vencimento básico seja superior  ao percebido pelo servidor  no

momento da promoção.

§ 3º - O disposto nos incisos I, II, III e IV do “caput” aplica-se ao servidor alcançado

pelo disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007,

ocupante de cargo da carreira de Professor de Educação Superior.
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Art. 14 - O art. 21-A da Lei nº 15.463, de 2005, “caput” e respectivo inciso I, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  21-A - As promoções na carreira de Professor de Educação Superior terão

vigência, nos termos do regulamento, no primeiro dia útil do mês subsequente à data

de publicação do ato  de  concessão,  para  o servidor  que preencher  os  seguintes

requisitos:

I - comprovação de escolaridade superior à exigida para o nível da carreira em que

estiver posicionado;”.

Art.  15  -  As tabelas  de vencimento básico constantes nos  itens I.2.5 e I.3.4 do

Anexo I da Lei nº 15.786, de 27 de dezembro de 2005, passam a vigorar, a partir de

1º de agosto de 2012, na forma do Anexo IV desta lei.

Art. 16 - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de agosto de

2013, os valores das tabelas de vencimento básico constantes nos itens I.2.5 e I.3.4

do Anexo I da Lei nº 15.786, de 2005, decorrentes da aplicação do disposto no art.

15.

Art. 17 - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de agosto de

2014, os valores das tabelas de vencimento básico constantes nos itens I.2.5 e I.3.4

do Anexo I da Lei nº 15.786, de 2005, decorrentes da aplicação do disposto no art.

16.

Art. 18 - Integram a remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei

Complementar nº 64, de 2002, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido

com fundamento no § 1º do art.  40 da Constituição da República e no art.  2º  da

Emenda à Constituição da República nº 41, de 19 de dezembro de 2003, as seguintes

vantagens percebidas pelos ocupantes de cargo de Professor de Educação Superior,

de que trata o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.463, de 2005:

I  -  a  Gratificação  de  Incentivo  à  Docência,  a  que  se  referem  o  art.  284  da

Constituição do Estado e os arts. 2º e 4º da Lei nº 8.517, de 9 de janeiro de 1984;

II - o Adicional de Dedicação Exclusiva, a que se refere o § 1º do art. 25 da Lei nº

11.517, de 13 de julho de 1994;

III - a Gratificação de Desempenho da Carreira de Professor de Educação Superior

- GDPES -, a que se refere o art. 4º da Lei nº 17.988, de 30 de dezembro de 2008.
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§ 1º - Para fins do disposto no “caput”, será considerada a média aritmética das

últimas sessenta parcelas de cada uma das gratificações e do adicional de que tratam

os incisos I a III do “caput”, percebidas anteriormente à aposentadoria ou à instituição

da pensão, observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo único

do art. 7º da Lei Complementar nº 64, de 2002.

§ 2º - Para efeito do cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no § 1º

do art. 40 da Constituição da República e no art. 2º da Emenda à Constituição da

República  nº  41,  de  2003,  serão  consideradas  as  contribuições  previdenciárias

recolhidas até a data de publicação desta lei.

§ 3º - Para fins do cálculo previsto no § 2º, serão consideradas as parcelas de que

tratam  os  incisos  I  a  III  do  “caput”  que  tenham  constituído  base  de  cálculo  da

remuneração a que se refere o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 2002, conforme

as regras estabelecidas neste artigo.

§ 4º - Em qualquer hipótese, para fins do disposto no “caput” e nos §§ 2º e 3º, será

respeitado o limite estabelecido no § 2º do art. 40 da Constituição da República.

Art.  19 - A gratificação especial devida ao ocupante de cargo de provimento em

comissão de Comandante de Avião a Jato, prevista no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.266,

de  18  de  setembro  de  1986,  percebida  pelo  servidor  ocupante  do  cargo  de

provimento efetivo de Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do Governador,

em decorrência do disposto no art. 3º da Lei nº 18.384, de 15 de setembro de 2009,

será incorporada aos proventos de aposentadoria e às pensões, à razão de um trinta

avos por ano de percepção, considerando-se, para tal fim, a média aritmética das

últimas sessenta parcelas da gratificação percebidas anteriormente à aposentadoria

ou à instituição da pensão, observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no

parágrafo  único  do  art.  7º  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  2002,  e  as  demais

exigências expressas na referida lei complementar.

Art. 20 - Fica acrescentado ao art. 9º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007, o seguinte § 5º:

“Art. 9º - (...)

§ 5º - Em caráter excepcional, os ocupantes das funções gratificadas de níveis 3 a

9 poderão responder por unidades administrativas da estrutura orgânica dos órgãos
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da administração direta do Poder Executivo.”.

Art. 21 - Fica acrescentado ao art. 9º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de

2007, o seguinte § 5º:

“Art. 9º - (...)

§ 5º - Em caráter excepcional, os ocupantes das funções gratificadas de níveis 3 a

8  poderão  responder  por  unidades  administrativas  da  estrutura  orgânica  das

entidades da administração indireta do Poder Executivo.”.

Art. 22 - O inciso II do § 2º do art. 12 da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)

§ 2º - (...)

II - a remuneração do cargo efetivo ou função pública, acrescida de 50% (cinquenta

por cento) do valor da FGR; ou”.

Art. 23 - O inciso II do § 2º do art. 13 da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 - (...)

§ 2º - (...)

II - a remuneração do cargo efetivo ou função pública, acrescida de 50% (cinquenta

por cento) do valor da FGA; ou”.

Art.  24 - Ficam criados doze cargos de provimento em comissão de Analista de

Patrimônio Cultural I - APC-I - e oito cargos de Analista de Patrimônio Cultural II -

APC-II -, lotados no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais  -  Iepha-MG -,  com remuneração  paga na forma de subsídio,  no  valor  de

R$3.500,00  (três  mil  e  quinhentos  reais)  e  R$5.000,00  (cinco  mil  reais),

respectivamente, e com atribuições de natureza de direção, chefia e assessoramento.

§ 1º - Os cargos de APC-I serão providos por profissionais com, no mínimo, o título

de  especialista,  e  os  cargos  de  APC-II  serão  providos  por  profissionais  com,  no

mínimo,  o título  de  especialista  e  com pelo  menos  dois  anos  de experiência  em

atividades  correlatas  à  finalidade  do  Iepha-MG,  pré-qualificados  nos  termos  de

regulamento e com conhecimentos na área temática específica de atuação, conforme

edital publicado e divulgado pela internet no mínimo trinta dias antes do início do
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processo.

§ 2º - Serão estabelecidas em decreto a identificação, a codificação e a forma de

recrutamento dos cargos criados no “caput”, observado o disposto no § 3º.

§ 3º - No mínimo 50% (cinquenta por cento) dos cargos de Analista de Patrimônio

Cultural I e 50% (cinquenta por cento) dos cargos de Analista de Patrimônio Cultural II

criados no “caput” deste artigo serão de recrutamento limitado.

§ 4º - A pré-qualificação de que trata o § 1º não gera direito à nomeação para os

cargos de provimento em comissão a que se refere o “caput”.

§ 5º - Os cargos a que se refere o “caput” terão jornada de trabalho de quarenta

horas semanais e serão providos por ato do Presidente do Iepha-MG.

§ 6º - Os cargos de que trata este artigo serão extintos em 31 de março de 2015.

Art. 25 - O § 1º do art. 16 da Lei nº 13.085, de 31 de dezembro de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 6º:

“Art. 16 - (...)

§  1º  -  A GDPI será atribuída mensalmente  aos servidores em efetivo  exercício,

observados  os  limites  de  pontuação,  por  nível  e  grau,  estabelecidos  na  tabela

constante  no  Anexo  V  desta  lei,  e  correspondendo  cada  ponto  aos  seguintes

percentuais do valor do vencimento básico do último grau do último nível da tabela

constante no Anexo IV da Lei nº 18.974, de 29 de junho de 2010:

I - 0,036% (zero vírgula zero trinta e seis por cento), de 1º de agosto de 2012 a 31

de julho de 2013;

II - 0,053% (zero vírgula zero cinquenta e três por cento), de 1º de agosto de 2013 a

31 de julho de 2014;

III - 0,07% (zero vírgula zero sete por cento), a partir de 1º de agosto de 2014.

(...)

§  6º  -  A GDPI  será  composta  de  uma parcela  fixa  e  de  uma parcela  variável,

observados os seguintes critérios:

I - a parcela fixa terá como base de cálculo 50% (cinquenta por cento) do limite

máximo da pontuação correspondente ao nível e ao grau em que estiver posicionado

o servidor;

II - a parcela variável será atribuída em função de proporcionalidade dos resultados
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da Avaliação de Desempenho Individual ou da Avaliação Especial de Desempenho,

podendo  também  ser  considerados  os  resultados  da  Avaliação  Institucional  de

Desempenho,  conforme  critérios  definidos  em  regulamento,  aplicada  a  50%

(cinquenta por cento) do limite máximo da pontuação correspondente ao nível e ao

grau em que estiver posicionado o servidor.”.

Art. 26 - A Lei nº 13.085, de 1998, fica acrescida do Anexo V, na forma do Anexo V

desta lei.

Art. 27 - O inciso IV do § 5º do art. 8º da Lei nº 18.974, de 29 de junho de 2010,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º - (...)

§ 5º - (...)

IV  -  não  permanecer  na  carreira  pelo  período  mínimo  de  três  anos  após  o

ingresso.”.

Art. 28 - Os §§ 1º e 6º do art. 11 da Lei nº 18.974, de 2010, passam a vigorar com a

seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 14:

“Art. 11 - (...)

§ 1º - Progressão é a passagem do servidor da carreira de Especialista em Políticas

Públicas  e  Gestão  Governamental  do  grau  em  que  se  encontra  para  o  grau

subsequente, no mesmo nível da carreira, sendo concedida ao servidor sempre que

acumular  cinco  pontos,  a  partir  da  conclusão  do  período  de  estágio  probatório,

segundo os critérios previstos no Anexo II e observados os limites estabelecidos no §

14.

(...)

§ 6º - A progressão do servidor poderá implicar seu posicionamento em grau acima

do subsequente àquele em que se encontra, desde que tenha atingido pontuação

igual ou superior a dez pontos, na forma do Anexo II, observado o disposto nos §§ 12

e 14.

(...)

§ 14 - Para fins de progressão na carreira serão observados os seguintes limites:

I - caso o servidor esteja posicionado no nível I da carreira, no máximo quatro graus

por ano, a partir da conclusão do período de estágio probatório;
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II - caso o servidor esteja posicionado acima do nível I da carreira, no máximo três

graus por ano.”.

Art. 29 - O Anexo II da Lei nº 18.974, de 2010, passa a vigorar na forma do Anexo

VI desta lei.

Art. 30 - O servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante de cargo de

provimento efetivo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e

tenha curso  de  pós-graduação “stricto sensu”  iniciado até  31 de  julho  de  2012 e

concluído até 31 de julho de 2014, obterá, para fins de posicionamento na carreira,

cinquenta pontos para os certificados de conclusão de Mestrado e cem pontos para

os certificados de conclusão de Doutorado.

Art. 31 - O § 2º do art. 1º da Lei nº 15.790, de 3 de novembro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 2º - O valor da bolsa será revisto no mesmo percentual e na mesma data em que

ocorrer reajuste no nível I da tabela de vencimento básico da carreira de Profissional

de  Enfermagem,  constante  no  item I.2.4 do Anexo I  da  Lei  nº  15.786,  de  27  de

outubro de 2005.”.

Art. 32 - Aplicam-se aos valores da Bolsa de Atividades Especiais assegurada aos

bolsistas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, nos termos

do art. 1º da Lei nº 15.790, de 2005, os índices de reajustes e datas de vigência

previstos nos arts. 8º e 9º da Lei nº 19.973, de 2011.

Art. 33 - Ficam reajustados em 25,60% (vinte e cinco vírgula sessenta por cento), a

partir de 1º de agosto de 2012, os valores da tabela de vencimento básico da carreira

de Auditor Interno, constante no item III.2 do Anexo III da Lei nº 15.961, de 2005.

Art. 34 - Ficam reajustados em 20,38% (vinte vírgula trinta e oito por cento), a partir

de 1º de agosto de 2013, os valores decorrentes da aplicação do disposto no art. 33.

Art. 35 - Ficam reajustados em 16,93% (dezesseis vírgula noventa e três por cento),

a partir de 1º de agosto de 2014, os valores decorrentes da aplicação do disposto no

art. 34.

Art. 36 - Os reajustes de que tratam os arts. 33, 34 e 35 desta lei serão deduzidos

da Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, de que trata o art. 10 da Lei nº 15.961,



1000
____________________________________________________________________________

de 2005.

Art. 37 - O “caput” do art. 174 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 174 - A Fundação Educacional Caio Martins - Fucam -, a que se refere o inciso

XIII  do  art.  12  da  Lei  Delegada  nº  179,  de  2011,  tem  por  finalidade  apoiar  a

permanência de adolescentes  e jovens na escola,  por  meio da organização e da

oferta de proteção social dirigida e focada, competindo-lhe:”.

Art. 38 - Fica acrescentado ao art. 18 da Lei nº 19.973, de 2011, o seguinte § 5º:

“Art. 18 - (...)

§ 5º - Para o servidor que exerça as atividades de que tratam os incisos I a III do

“caput” na Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João

Pinheiro, o limite máximo estabelecido no inciso II do § 1º é de duzentas e quarenta

horas  anuais,  ressalvada  situação  de  excepcionalidade,  devidamente  justificada  e

previamente aprovada pela autoridade máxima da entidade, que poderá autorizar o

acréscimo de até duzentas e quarenta horas de trabalho anuais,  sem prejuízo do

disposto nos incisos I e III do § 1º e nos §§ 2º e 3º.”.

Art. 39 - Ficam revogados:

I - o art. 119 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994;

II - o art. 13 da Lei nº 12.159, de 27 de maio de 1996;

III - o Anexo II da Lei nº 13.085, de 1998.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos para

o disposto nos arts. 4º, 25 a 29 e 36 a partir de 1º de agosto de 2012.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir.

ANEXO I

(a que se refere o art. 6º da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 14 da Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003)

ESTRUTURA DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO

* - A Estrutura da Carreira de Agente de Segurança Penitenciário foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 13.7.2012.
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ANEXO II

(a que se refere o art. 10 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42,

44 e 46

da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

(...)

1.2.5.- Médico

Carga horária de trabalho: 12 ou 24 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Médico, carga horária de trabalho 12 ou 24 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 13.7.2012.

(…)

I.3.4 - Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária de trabalho: 20, 24 ou 30 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, carga

horária  de  trabalho  20,  24  ou  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 13.7.2012.

ANEXO III

(a que se refere o art. 12 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 27, 29, 31, 32, 35 e 39 da Lei nº

15.463, de 13 de janeiro de 2005)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO

SUPERIOR

I.1 - Uemg, Unimontes e FHA

I.1.1 - Professor de Educação Superior

Carga horária de trabalho: 20 horas semanais ou 40 horas semanais em regime de

tempo integral com ou sem dedicação exclusiva

* - A Estrutura da Carreira de Professor de Educação Superior, carga horária 20

horas semanais ou 40 horas semanais em regime de tempo integral com ou sem

dedicação exclusiva, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 13.7.2012.
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ANEXO IV

(a que se refere o art. 15 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.786, de 27 de dezembro de 2005)

(…)

I.2.5 - Médico

Carga horária: 12 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Médico,  carga  horária  12  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 13.7.2012.

Carga horária: 24 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Médico,  carga  horária  24  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 13.7.2012.

(…)

I.3.4. Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 20 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Médico  da Área de Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  20  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 13.7.2012.

Carga horária: 24 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Médico  da Área de Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  24  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 13.7.2012.

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Médico  da Área de Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 13.7.2012.

ANEXO V

(a que se refere o art. 26 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO V

(a que se refere o § 1º do art. 16 da Lei nº 13.085, de 31 de dezembro de 1998)

Pontuação da GDPI por nível e grau
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*  -  O quadro contendo a Pontuação da GDPI por  nível  e grau foi  publicado no

“Diário do Legislativo”, de 13.7.2012.

ANEXO VI

(a que se refere o art. 29 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO II

(a que se referem os arts. 11 e 16 da Lei nº 18.974, de 29 de junho de 2010)

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA DESENVOLVIMENTO NA

CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO

GOVERNAMENTAL

* - O quadro contendo os Critérios de Atribuição de Pontos para Desenvolvimento

na  Carreira  de  Especialista  em  Políticas  Públicas  e  Gestão  Governamental  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 13.7.2012.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.128/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.128/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que altera o

art.  96  da  Lei  Delegada  n° 180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a

estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao

vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.128/2012

Altera o art. 96 da Lei Delegada n° 180, de 20 de j aneiro de 2011, que dispõe sobre

a  estrutura  orgânica  da  Administração Pública  do  Poder  Executivo  do  Estado  de

Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – O art.  96 da Lei Delegada n° 180, de 20 d a janeiro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 96 – A Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – Cetec –, a que se

refere a alínea “b” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011, tem por

finalidade  apoiar,  por  meio  de  parcerias,  a  gestão  e  a  difusão de conhecimentos

técnicos e científicos e o desenvolvimento tecnológico das empresas, com vistas à

elevação  da  produtividade  e  da  competitividade  industrial  no  Estado  e  ao

desenvolvimento econômico e social sustentável.

Parágrafo único –  Compete à Fundação Centro Tecnológico de  Minas Gerais  –

Cetec –, observada a política formulada pela Sectes:

I – apoiar o Estado na formulação e viabilização de políticas públicas nas áreas de

pesquisa, desenvolvimento e inovação;

II – realizar análises de conjuntura e monitoramento das tendências da economia

industrial estadual, nacional e internacional, observadas as diretrizes de planejamento

público geral e da área industrial;

III – realizar prospecção de tecnologias de interesse estratégico e identificação de

fontes de financiamento para desenvolvimento e inovação;

IV  –  difundir  informações  de  natureza  tecnológica,  experiências  e  projetos

executados  junto  à  sociedade  e  criar  mecanismos  para  facilitar  a  proteção  aos

direitos de propriedade intelectual e patentária da indústria mineira;

V  –  promover  o  intercâmbio  com  entidades  de  pesquisa,  desenvolvimento,

inovação, extensão, educação profissional e serviços técnicos de referência e com as

instituições  de  ensino  superior,  públicas  ou  privadas,  estaduais,  nacionais  ou

internacionais, tendo em vista os interesses e as necessidades técnicas da indústria

no Estado;

VI – organizar atividades de avaliação de estratégias e de impactos econômicos e

sociais  das  políticas,  programas  e  projetos  destinados  à  indústria  e  ao

desenvolvimento tecnológico;

VII – apoiar o desenvolvimento, em parceria com o setor industrial, de tecnologias e

processos convencionais ou inovadores de produção, ambientalmente sustentáveis e

limpos,  para  o  progresso  da  indústria  no  Estado,  provendo  competitividade  e

ampliação quantitativa e qualitativa dos postos de trabalho;

VIII  –  prestar,  direta  ou  indiretamente,  serviços  relacionados  à  transferência,  à
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adaptação, ao aperfeiçoamento, à criação e à aplicação de tecnologias básicas;

IX – contribuir para a formação e a capacitação de recursos humanos em sua área

de atuação;

X  –  estimular  a  utilização  adequada  das  potencialidades  naturais  do  Estado  e

contribuir para a consolidação de seu parque industrial.”.

Art. 2° – Cabe à Fundação Centro Tecnológico de Min as Gerais – Cetec –, no prazo

de  cento  e  oitenta  dias  contados  da data  de  publicação  desta  lei,  adequar  suas

normas internas ao disposto no art.1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.143 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.143/2012, de autoria do Deput ado Tiago Ulisses, que declara

de utilidade pública a Associação de Promoção à Terceira Idade – APTI –, com sede

no Município de Martins Soares, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.143/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Promoção à Terceira Idade – APTI –,

com sede no Município de Martins Soares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Promoção à Terceira

Idade – APTI –, com sede no Município de Martins Soares.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.158 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n° 3.158/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Duilio  de  Castro,  que

declara de  utilidade pública a Obra Social  da Comunidade Escolhidos de Deus –

Osced –, com sede no Município de Ribeirão das Neves, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.158/2012

Declara de utilidade pública a entidade Obra Social da Comunidade Escolhidos de

Deus – Osced –, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Obra Social da Comunidade

Escolhidos de Deus – Osced –, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.164 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.164/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro

de 2013 e dá outras providências, foi aprovado em turno único, com as Emendas n°s

2, 6, 9, 39, 66 e 92 a 96 e com as Subemendas n° 1 às Emendas n°s 3, 5, 13, 16, 22,

23, 38, 69, 75 e 77.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.164/2012

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício

financeiro de 2013 e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art.  1° –  Ficam  estabelecidas,  em  cumprimento  ao  di sposto  no  art.  155  da

Constituição do Estado e na Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000,

as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2013, que compreendem:

I – as prioridades e metas da administração pública estadual;

II – as diretrizes gerais para o Orçamento;

III  –  as  disposições  sobre  alterações  na  legislação  tributária  e  tributário-

administrativa;

IV – a política de aplicação da agência financeira oficial;

V – as disposições sobre a administração da dívida e as operações de crédito;

VI – as disposições finais.

Parágrafo único – Integram esta lei o Anexo I, de Metas Fiscais, e o Anexo II, de

Riscos Fiscais.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Art. 2° – As prioridades e metas da administração p ública estadual para o exercício

de 2013, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do

Estado e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o orçamento

fiscal,  correspondem,  para  o  Poder  Executivo,  às  metas relativas  ao  exercício  de

2013 definidas para os programas estruturadores detalhadas no Plano Plurianual de

Ação  Governamental  –  PPAG  –  2012-2015  e  suas  revisões  e,  para  o  Ministério

Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais –

TCEMG  –  e  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  às  metas  consignadas  nos

respectivos  programas  finalísticos  do  mesmo  plano,  observadas  as  seguintes

diretrizes:
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I – redução das desigualdades sociais;

II – geração de emprego e renda com sustentabilidade econômica, social, ambiental

e regional;

III – gestão pública transparente, voltada para o serviço ao povo mineiro.

§ 1° –  Os orçamentos serão elaborados em consonânci a  com as prioridades e

metas a que se refere o “caput”, adequadas à revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2013.

§  2° –  As prioridades  e  metas  a  que se refere  o  “ca put”  terão precedência  na

alocação  de  recursos  na  lei  orçamentária  de  2013  e  em  sua  execução,  não  se

constituindo, todavia, em limite para a programação da despesa.

Art.  3° – A elaboração do projeto de lei  orçamentár ia de 2013 e a execução da

respectiva  lei  deverão  considerar  a  obtenção  do  superávit  primário,  conforme

discriminado no Anexo I desta lei.

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 4° – A lei orçamentária para o exercício de 20 13, que compreende o Orçamento

Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será

elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidos na revisão

anual do PPAG 2012-2015 e nesta lei, observadas as normas da Lei federal n° 4.320,

de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar federal n° 101, de 2000.

Art.  5° –  O  Orçamento  Fiscal  compreenderá  a  program ação  dos  Poderes  do

Estado, do Ministério Público,  da Defensoria Pública e do TCEMG, bem como de

seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

§ 1° – Para execução orçamentária, financeira e con tábil, os órgãos e entidades dos

Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a  Defensoria  Pública  e  o

TCEMG utilizarão o Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi-MG – na

forma prevista no art. 4° do Decreto n° 35.304, de 30 de dezembro de 1993.

§ 2° – Para fins do disposto no § 1° deste artigo:

I – os procedimentos relativos às funções do Siafi-MG serão adaptados de modo a
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observar os princípios constitucionais de autonomia administrativa e financeira;

II – o Poder Executivo prestará aos Poderes e órgãos mencionados no § 1° deste

artigo o treinamento, o apoio e o atendimento técnico-operacional  relacionados ao

processamento de dados no Siafi-MG;

III  –  os  Poderes  e  órgãos  a  que  se  refere  o  §  1° de ste  artigo  proporão,  em

colaboração  com  o  Poder  Executivo,  com  vistas  ao  aprimoramento  da  gestão

interinstitucional do Siafi-MG:

a) estratégias para a integração do Siafi-MG a outros sistemas;

b) processos e projetos que alterem ou ampliem o Siafi-MG;

c) política de desenvolvimento, manutenção e interface do Siafi-MG.

Art. 6° – Os valores das receitas e das despesas co ntidos na lei orçamentária anual

e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Art.  7° – As propostas parciais dos órgãos e entida des dos Poderes Legislativo,

Judiciário  e  Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública  e do  TCEMG

serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,

por  meio  do  Módulo  de  Elaboração  da  Proposta  Orçamentária  do  Sistema

Orçamentário – Sisor –, até o dia 10 de agosto de 2012, para fins de consolidação do

projeto  de  lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2013,  observadas  as disposições

desta lei.

Parágrafo único – O Poder Executivo tornará disponíveis para os demais Poderes,

para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o TCEMG, até o dia 6 de

julho de 2012, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2013,

inclusive da receita corrente líquida, bem como as respectivas memórias de cálculo.

Art. 8° – Acompanharão a proposta orçamentária, alé m dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

I – demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;

II – demonstrativo da receita corrente líquida;

III  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  manutenção  e  no

desenvolvimento  do  ensino,  para  fins  do  disposto  no  art.  201 da Constituição do

Estado;

IV – demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde, para
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fins do disposto no § 1° do art. 158 da Constituiçã o do Estado;

V – demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de

saúde, para fins do disposto na Emenda à Constituição da República n° 29, de 13 de

setembro de 2000;

VI  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  no  amparo  e  fomento  à

pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição do Estado n° 17, de 20 de

dezembro de 1995;

VII – demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2013, acompanhado da

memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e

encargos e de quadro detalhado que evidencie, para cada operação de crédito,  a

natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas projeções

de pagamento de amortizações e encargos, bem como as taxas de juros pactuadas;

VIII – demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos investimentos em

obras previstos para 2013, especificados por Município, no qual constará o estágio

em que as obras se encontram;

IX – demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art. 169 da

Constituição da República e na Lei Complementar federal n° 101, de 2000;

X  –  demonstrativo  da  previsão  de  arrecadação  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, discriminado por gênero;

XI – demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente

de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio e benefício de natureza financeira,

tributária e creditícia;

XII  –  demonstrativo  da  Receita  Corrente  Ordinária  do  Estado,  desdobrada  em

categorias econômicas, origens, espécies, rubricas, alíneas e subalíneas;

XIII  –  demonstrativo  regionalizado,  em  valores  nominais  e  percentuais,  das

despesas decorrentes de atividades de fomento do Estado, por função orçamentária

e por tipo de receita, referentes aos exercícios de 2011 e 2012 e à previsão para o

exercício de 2013;

XIV – demonstrativo das despesas da Unidade de Gestão Previdenciária Integrada

– Ugeprevi –, instituída pela Lei Complementar n° 1 00, de 5 de novembro de 2007;
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XV  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  educação  básica,  nos

termos do art. 212 da Constituição da República e do art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias – ADCT – da mesma Constituição, com a redação dada

pela Emenda Constitucional n° 53, de 19 de dezembro  de 2006;

XVI – demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente na

execução  da  política  estadual  de  segurança  alimentar  e  nutricional  sustentável,

conforme o disposto na Lei n° 15.982, de 19 de jane iro de 2006;

XVII – demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em

ações voltadas para a criança e o adolescente;

XVIII – demonstrativo dos recursos a serem aplicados no desenvolvimento social

dos Municípios classificados nas cinquenta últimas posições no relatório do Índice

Mineiro de Responsabilidade Social – IMRS –, nos termos do disposto nos arts. 4° e

5° da Lei n° 14.172, de 15 de janeiro de 2002;

XIX  –  demonstrativo  dos  programas  financiados  com  recursos  da  União,

identificando a receita prevista e a realizada no exercício de 2012 e a receita prevista

para o exercício de 2013;

XX – demonstrativo da receita líquida real, a que se refere a Lei federal n° 9.496, de

11 de setembro de 1997;

XXI – demonstrativo regionalizado do Orçamento Fiscal, em valores nominais, a ser

aplicado por função.

§ 1° – Para fins do disposto no inciso V, considera m-se ações e serviços públicos

de saúde aqueles implementados em consonância com os arts. 200 da Constituição

da República e 190 da Constituição do Estado.

§ 2° – Para fins do disposto no inciso XIII, serão consideradas as despesas dos

fundos estaduais que fomentem atividades produtivas.

Art.  9° –  A lei  orçamentária  e seus  créditos  adicio nais  somente  incluirão  novos

projetos de investimento em obras da administração pública estadual se:

I  –  as  dotações  consignadas  às  obras  já  iniciadas  forem  suficientes  para  o

atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

II – as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2012-2015 e sua revisão anual

e tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.
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Parágrafo único – Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja execução, até

30 de junho de 2012, tiver ultrapassado 35% (trinta e cinco por cento) do seu custo

total estimado.

Art. 10 – É obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária para lastro de

contrapartida  a  empréstimos  contratados,  bem  como  para  pagamento  de

amortização, juros e outros encargos.

Art. 11 – A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual a convênios e

operações  de  crédito  previstos  para  o  exercício  de  2013,  no  âmbito  do  Poder

Executivo,  será  consignada  na  dotação  Encargos  Gerais  do  Estado,  a  cargo  da

Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais responsáveis pela

execução dos convênios está condicionada à garantia de ingresso dos recursos a

serem transferidos ao Estado, nos termos de regulamento.

Parágrafo  único  –  A  liberação  das  cotas  orçamentárias  para  a  execução  de

convênios  somente  poderá  ser  processada  após  o  efetivo  ingresso  dos  recursos

financeiros.

Art. 12 – Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na

forma e com o detalhamento constantes na lei orçamentária anual e encaminhados

pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG.

Parágrafo único – A criação de novos programas ou ações por meio de projeto de

lei  de  crédito  especial  deverá  conter  anexo  com  o  detalhamento  dos  atributos

qualitativos e quantitativos especificados no PPAG.

Art.  13  –  A  lei  orçamentária  conterá  reserva  de  contingência,  constituída

exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, equivalente a, no mínimo, 1% (um

por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para a

abertura  de  créditos  adicionais  e para  o  atendimento  de  passivos  contingentes  e

outros riscos e eventos imprevistos.

Art. 14 – Para atender ao disposto no inciso II do § 1° do art. 169 da Constituição da

República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,

a criação de cargos, empregos e funções e a alteração de estrutura de carreiras,

conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer

título, observado o disposto na Lei Complementar federal n° 101, de 2000.
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Seção II

Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Subseção I

Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias

Art. 15 – O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;

II – Função;

III – Subfunção;

IV – Programa;

V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Fonte de Recurso;

X – Identificador de Procedência e Uso;

XI – Identificador de Programa Governamental.

§ 1° – Os conceitos de função, subfunção, programa,  projeto, atividade e operação

especial  são  aqueles  dispostos  na  Portaria  n° 42  do  Ministério  do  Planejamento,

Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§  2° –  Os  conceitos  e  códigos  de  categoria  econômic a,  grupo  de  despesa  e

modalidade  de  aplicação  são  aqueles  dispostos  na  Portaria  Interministerial  da

Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal n° 163, de 4

de maio de 2001, e em suas alterações.

§ 3° – As emendas de iniciativa popular receberão o  Identificador de Procedência e

Uso – IPU – 4.

§  4° –  O  identificador  de  programa  governamental  se rá  utilizado  para  a

discriminação de programas estruturadores, associados e especiais.

Art. 16 – As receitas serão escrituradas de forma que se identifique a arrecadação

segundo a natureza da receita e as fontes de recursos.

Art.  17  –  A modalidade  de  aplicação  e  o  identificador  de  procedência  e  uso

aprovados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificados
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no Siafi-MG, nos termos de regulamento, para atender às necessidades da execução.

Parágrafo  único  –  As  modificações  a  que se  refere  o  "caput"  também poderão

ocorrer  quando  da  abertura  de  créditos  suplementares  autorizados  na  lei

orçamentária.

Art.  18  –  Os  créditos  suplementares  e  especiais  serão  abertos  conforme

detalhamento constante no art. 15 desta lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 30,

para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 1° – A inclusão de grupos de despesa, de fontes d e recursos e de identificador de

procedência e uso em projetos, atividades e operações especiais poderá ser feita por

meio de abertura de crédito suplementar.

§ 2° – O processamento dos créditos adicionais de ó rgão, entidade ou Poder do

Estado está condicionado à adimplência no Sistema de Informações Gerenciais e de

Planejamento – Sigplan –, nos termos da Lei n° 17.3 47, de 16 de janeiro de 2008, e

respectivos atos complementares.

Art.  19  –  O  Poder  Executivo  poderá,  mediante  decreto,  transpor,  remanejar,

transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na

lei  orçamentária  de  2013  e  em  créditos  adicionais,  em  decorrência  da  extinção,

transformação,  transferência,  incorporação  ou  desmembramento  de  órgãos  e

entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições.

Subseção II

Das Disposições e Limites para Programação da Despesa

Art. 20 – Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do

Tesouro  Estadual,  as  outras  despesas  correntes  e  as  despesas  de  capital  serão

fixadas conforme especificado a seguir:

I  –  o  limite  para  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a

Defensoria Pública e o TCEMG será estabelecido pela comissão permanente de que

trata o § 2° do art. 155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante

global da lei orçamentária de 2012 destinado a esses Poderes e órgãos;

II – o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será estabelecido pela

Junta de Programação Orçamentária e Financeira – JPOF – e terá como parâmetro a

lei orçamentária de 2012.
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Parágrafo  único  –  Excetuam-se  do  disposto  nos  incisos  I  e  II  do  "caput"  as

despesas decorrentes do pagamento de precatórios e sentenças judiciais e de juros,

encargos e amortização da dívida.

Art.  21 – As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes Legislativo,

Judiciário  e  Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública  e do  TCEMG

terão como parâmetro, na elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa

com a folha de pagamento do mês de abril de 2012, excluídas despesas sazonais e

extraordinárias,  projetada para  o exercício de  2013,  considerando a revisão geral

anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e eventuais

acréscimos legais, observadas as limitações dispostas no parágrafo único do art. 22

da Lei Complementar federal n° 101, de 2000.

§ 1° – Serão consideradas contratos de terceirizaçã o de mão de obra, para efeito

do disposto no § 1° do art.  18 da Lei  Complementar federal  n° 101,  de 2000, as

despesas provenientes de contratação de pessoal  para substituição de servidores

pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de

pessoal  de  órgão  ou  entidade,  sendo  tais  despesas  contabilizadas  como Outras

Despesas de Pessoal, as quais serão computadas para fins de cálculo do limite da

despesa total com pessoal.

§ 2° – Os serviços de consultoria somente serão con tratados para execução de

atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas por servidores ou

empregados da administração estadual, publicando-se no diário oficial do Estado e na

página do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a autorização

da  contratação,  na  qual  constará,  necessariamente,  quantitativo  médio  de

consultores,  custo  total  dos  serviços,  especificação  dos  serviços  e  prazo  de

conclusão.

Art.  22  –  A  realização  de  serviço  extraordinário,  quando  a  despesa  houver

ultrapassado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos no art. 20 da Lei

Complementar federal n° 101, de 2000, somente poder á ocorrer quando destinada ao

atendimento de relevante interesse público decorrente de situação emergencial de

risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único – A autorização para a  realização de serviço extraordinário,  no
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âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no "caput", é de exclusiva

competência da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças,

instituída pela Lei Delegada n° 180, de 20 de janei ro de 2011.

Art.  23  –  Para  a  fixação  da  despesa  financiada com  recursos  provenientes  de

receitas vinculadas e diretamente arrecadadas, deverá ser observada:

I  –  a  retenção  do  percentual  para  as  receitas  que,  nos  termos  de  lei  federal,

componham a base de cálculo para o pagamento da dívida do Estado com a União;

II  – a retenção de 1% (um por cento)  para as  receitas que,  nos termos da Lei

federal n° 9.715, de 25 de novembro de 1998, compon ham a base para a apuração

das contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público –

Pasep.

Parágrafo  único  –  As  despesas  administrativas  decorrentes  da  arrecadação  de

taxas, as de receitas  vinculadas e as de recursos diretamente arrecadados serão

financiadas com recurso proveniente dessa arrecadação,  respeitado o disposto no

inciso III do art. 5° da Lei Complementar n° 91, de  19 de janeiro de 2006.

Art.  24  –  As  empresas  estatais  dependentes  poderão  programar  despesas  de

investimento  com  até  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  recursos  diretamente

arrecadados, quando suas despesas correntes forem de responsabilidade, no todo ou

em parte, do Tesouro Estadual.

§ 1° – O disposto neste artigo poderá ser excepcion ado pela JPOF.

§  2° –  As  empresas  estatais  dependentes  que  não  int egrarem  os  dados  da

execução orçamentária e financeira no Siafi-MG não terão suas cotas orçamentárias

e financeiras disponibilizadas.

Subseção III

Das Transferências Voluntárias

Art. 25 – A celebração de convênio ou instrumento congênere para transferência de

recursos  a  entidades  privadas  sem  fins  lucrativos  e  sua  programação  na  lei

orçamentária estão condicionadas ao cumprimento dos dispositivos legais em vigor.

§ 1° – As pessoas físicas ou jurídicas interessadas  em estabelecer convênios com a

administração pública estadual deverão estar devidamente habilitadas no Cadastro

Geral de Convenentes – Cagec –, instituído pelo Decreto n° 44.293, de 10 de maio de
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2006.

§  2° –  É  vedada  a  celebração  e  o  aditamento  de  conv ênio  ou  instrumento

congênere com pessoa física ou jurídica que se apresentar  em situação irregular,

bloqueada na tabela de credores do Siafi-MG ou com pendências documentais no

Cagec.

§  3° –  Excetuam-se do  cumprimento  dos  dispositivos  legais  a  que se  refere  o

"caput" as caixas escolares da rede estadual de ensino.

Art.  26  –  A transferência  voluntária  de  recursos  para  Município,  em  virtude  de

convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência de estado de

calamidade pública ou de emergência decretado no Município e homologado pelo

Governador  do  Estado,  fica  condicionada à  comprovação,  por  parte  do  Município

beneficiado, de:

I  –  atendimento  aos  requisitos  estabelecidos  no  §  1° do  art.  25  da  Lei

Complementar federal n° 101, de 2000;

II  –  instituição  e  arrecadação  da  totalidade  dos  impostos  de  sua  competência

previstos na Constituição da República.

§ 1° – A transferência de que trata o “caput”  terá finalidade específica e estará

condicionada  ao  oferecimento  de  contrapartida,  pelo  Município  beneficiado,  não

inferior a:

I – 1% (um por cento) para os Municípios cuja quota do Fundo de Participação dos

Municípios – FPM – seja superior  ao valor do repasse do ICMS recebido no mês

imediatamente anterior;

II  –  5% (cinco por  cento)  para os Municípios do Estado incluídos nas áreas de

atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – Adene – ou do Instituto de

Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  –  Idene  –  e  para  os

Municípios com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M – menor ou

igual a 0,776 (zero vírgula setecentos e setenta e seis),  segundo cálculo efetuado

pela Fundação João Pinheiro para o ano de 2000, desde que não se enquadrem na

hipótese prevista no inciso I;

III – 10% (dez por cento) para os Municípios não incluídos nos incisos I e II.

§ 2° – A exigência de contrapartida, fixada no § 1° , não se aplica às transferências
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destinadas à cobertura de gastos com ensino básico e com saúde.

§ 3° – É vedada a transferência de recursos a Munic ípio em situação irregular,

bloqueado na tabela de credores do Siafi-MG.

§  4° –  A Controladoria-Geral  do  Estado  manterá  cada stro  atualizado  relativo  à

adimplência dos entes federativos para efeito de transferência voluntária do Estado.

Art. 27 – As entidades de direito privado que receberem transferências de recursos

públicos por meio de convênio, termo de parceria ou instrumento congênere ficam

submetidas à fiscalização dos órgãos de controle do Estado.

Subseção IV

Dos Precatórios e Sentenças Judiciais

Art.  28  –  A despesa  com  precatórios  judiciários  e  cumprimento  de  sentenças

judiciais será programada, na lei  orçamentária,  em dotação específica da unidade

orçamentária responsável pelo débito.

§ 1° – Os órgãos e entidades integrantes do Orçamen to Fiscal alocarão os recursos

para as despesas com precatórios judiciários, em suas propostas orçamentárias, com

base na relação de débitos apresentados até 1° de j ulho de 2012, conforme dispõe o

§ 5° do art. 100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda

Constitucional  n° 62,  de  9  de  dezembro  de  2009,  esp ecificando  por  grupo  de

despesa:

I – o número do precatório;

II – o tipo de causa julgada;

III – a data de autuação do precatório;

IV – o nome do beneficiário;

V – o valor do precatório a ser pago.

§  2° –  Os  órgãos  e  entidades,  para  registro  de  seus  precatórios  judiciários  na

proposta orçamentária de 2013, deverão assegurar-se da existência de pelo menos

um dos documentos relacionados a seguir:

I – certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;

II – certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação

aos respectivos cálculos.

§ 3° – Os recursos alocados para os fins previstos no "caput" não poderão ser
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cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.

Art. 29 – As despesas com precatórios judiciários deverão obedecer a uma única

ordem cronológica de apresentação, em nome do Estado de Minas Gerais, para que

seja autorizado o seu pagamento.

Parágrafo único – Caberá à Advocacia-Geral do Estado prestar aos órgãos públicos

informações quanto à situação jurídica, à ordem cronológica e ao pagamento dos

precatórios.

Seção III

Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado

Art.  30 – O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

será  composto  pela  programação  de  investimentos  de  cada  empresa  em  que  o

Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto

e  discriminará  a  despesa  por  unidade  orçamentária,  segundo  a  classificação  por

função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operação especial, indicando para

cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de recurso.

§  1° –  As  empresas  controladas  pelo  Estado  publicar ão e  manterão,  nas  suas

páginas na internet, relatório trimestral dos investimentos realizados, com o mesmo

detalhamento previsto no "caput".

§ 2° – A consolidação anual dos relatórios a que se  refere o § 1° fará parte da

prestação de contas do Governador e sua análise integrará o parecer preliminar do

TCEMG.

§ 3° – Os eventuais responsáveis pela não apresenta ção tempestiva dos relatórios

a que se refere o § 1° ficam sujeitos às sanções pr evistas na legislação aplicável.

§ 4° – Para fins de simplificação da apresentação d as informações orçamentárias,

as empresas estatais dependentes integrarão apenas o Orçamento Fiscal do Estado.

Art.  31 – O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

será acompanhado de quadros que demonstrem:

I – para cada empresa, a programação de investimentos a ser realizada em 2013,

as fontes de recurso e sua aplicação;

II – para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de Investimento das
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Empresas  Controladas  pelo  Estado,  o  resumo  das  fontes  de  recurso  e  do

detalhamento dos investimentos, a consolidação do programa de investimentos e a

composição da participação societária no capital das empresas em 30 de junho de

2012.

Art. 32 – No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,

constituem fontes de recurso e investimentos as operações que afetam o passivo e o

ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei federal n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976.

Parágrafo único – Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para cálculo

dos  recursos provenientes das  operações,  os  itens  que não implicam  entrada ou

saída de recursos.

Art.  33  –  Conforme o disposto  no  art.  42  da  Lei  federal  n° 4.320,  de  1964,  os

créditos  suplementares  e  especiais  ao  Orçamento de  Investimento das Empresas

Controladas  pelo  Estado  serão  abertos  por  decreto  do  Governador  do  Estado,

respeitados os limites estabelecidos na lei orçamentária anual.

Parágrafo único – As empresas controladas pelo  Estado deverão encaminhar  à

Seplag,  conforme  regulamento,  a  projeção  de  execução  das  despesas  de

investimentos para o exercício, com o mesmo detalhamento previsto no art. 30, tendo

em  vista  a  elaboração  de  decretos  de  crédito  adicional  para  encerramento  do

exercício.

Seção IV

Das Vedações

Art. 34 – Não poderão ser destinados recursos para atender às despesas com:

I – sindicato, associação ou clube de servidores públicos;

II  –  pagamento,  a qualquer  título,  a servidor  da administração pública direta  ou

indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica;

III – entidades de previdência complementar ou congêneres, ressalvado o disposto

nas Leis Complementares federais n°s 108 e 109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto neste artigo as destinações de recursos

que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a creches e escolas de

atendimento pré-escolar.
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Seção V

Das Emendas aos Projetos de Lei Orçamentária e do

Plano Plurianual de Ação Governamental

Art. 35 – As emendas ao projeto de lei orçamentária obedecerão ao disposto na

alínea  “b”  do  inciso  III  do  art.  160  da  Constituição  do  Estado,  sendo  vedada  a

indicação de recursos provenientes da anulação das seguintes despesas:

I – dotações financiadas com recursos vinculados;

II – dotações referentes a contrapartida;

III – dotações referentes a obras em execução;

IV – dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;

V – dotações referentes ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –,

exceto  quando  a  anulação  comprovadamente  não  comprometer  as  obrigações

contratuais;

VI – dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;

VII  –  dotações  referentes  a  auxílio-funeral,  auxílio-doença,  auxílio-alimentação,

auxílio-transporte e auxílio-fardamento;

VIII – dotações referentes a encargos financeiros do Estado;

IX – dotações referentes a programas estruturadores constantes no PPAG 2012-

2015 e suas revisões, exceto quando se tratar de remanejamento de recursos entre

os programas ou no âmbito de um deles;

X – dotações referentes ao Pasep da administração pública direta.

Parágrafo único – Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o orçamento

anual com as emendas aprovadas nos termos do "caput".

Art. 36 – As emendas ao projeto de lei do PPAG que incluírem novos programas,

indicadores ou ações detalharão os atributos quantitativos e qualitativos, seguindo a

mesma especificação existente no PPAG.

Parágrafo único – As emendas ao PPAG aprovadas serão compatibilizadas com a

Lei Orçamentária Anual – LOA.

Seção VI

Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 37 – O Poder Executivo elaborará e publicará, por ato próprio, até trinta dias
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após a publicação da lei orçamentária de 2013, cronograma anual de desembolso,

por órgão, nos termos do art. 8° da Lei Complementa r federal n° 101, de 2000.

Parágrafo único – Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais e com

precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais de desembolso mensal dos

Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do

TCEMG terão como referencial o repasse previsto no art.  162 da Constituição do

Estado, na forma de duodécimos.

Art. 38 – Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias

e da movimentação financeira para atingir  a  meta de resultado primário,  o Poder

Executivo apurará o montante da limitação e apresentará, até o vigésimo terceiro dia

do mês subsequente ao final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2°

do  art.  155  da  Constituição  do  Estado  o  montante  que  caberá  a  cada  um  dos

Poderes, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao TCEMG.

§ 1° – O valor da limitação que caberá a cada órgão  será definido pela comissão

permanente  de  que  trata  o  §  2° do  art.  155  da  Const ituição  do  Estado,

proporcionalmente à participação de cada um na base contingenciável total.

§ 2° – A base contingenciável corresponde ao total das dotações estabelecidas na

lei orçamentária de 2013, excluídas:

I – as vinculações constitucionais e legais;

II – as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;

III – as despesas com pessoal e encargos sociais;

IV – as despesas com juros e encargos da dívida;

V – as despesas com amortização da dívida;

VI – as despesas com auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio-alimentação, auxílio-

transporte e auxílio-fardamento financiados com recursos ordinários;

VII – as despesas com o Pasep.

§  3° –  Os  Poderes  Legislativo,  Judiciário  e  Executi vo,  o  Ministério  Público,  a

Defensoria  Pública  e  o  TCEMG  publicarão,  no  prazo  de  sete  dias  contados  do

recebimento das informações, ato próprio estabelecendo os montantes disponíveis

para empenho e movimentação financeira.

Art. 39 –  Na execução orçamentária, não haverá contingenciamento de recursos
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destinados:

I – a ações diretamente relacionadas com a criança e o adolescente;

II – ao Fundo Estadual de Assistência Social – Feas –;

III – a programas de segurança pública;

IV  –  a  ações  oriundas  de  emendas  de  iniciativa  popular  ao  PPAG  e  à  LOA

aprovadas.

Seção VII

Do Controle e da Transparência

Art. 40 – Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet,  para acesso de

toda a sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

I – a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – a Lei Orçamentária Anual;

III –  a execução bimestral das metas físicas e financeiras do PPAG, com análise

qualitativa  e  detalhamento  da  execução  orçamentária  dos  subprojetos  e

subprocessos que constam em cada ação;

IV – o detalhamento da execução orçamentária e financeira, em conformidade com

a Lei Complementar federal n° 101, de 2000;

V – o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos convênios de entrada e de saída

de recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o convenente, o

objeto e os prazos de execução e os valores das liberações de recursos;

VI  –  o  demonstrativo  de  acompanhamento  bimestral  do  desempenho  dos

programas sociais,  de maneira a cumprir  o prescrito no § 1° do art.  8° da Lei  n°

15.011, de 15 de janeiro de 2004;

VII – os termos de parceria firmados com o Estado e os respectivos termos aditivos,

bem como os relatórios das comissões de avaliação e os relatórios gerenciais, nos

termos da Lei n° 14.870, de 16 de dezembro de 2003;

VIII  –  o  demonstrativo,  atualizado  trimestralmente,  das  ações  e  respectivas

despesas relacionadas com o Programa Copa do Mundo de 2014;

IX  –  quadrimestralmente,  o  demonstrativo  da  execução  físico-financeira  dos

programas e ações vinculados ao Fundo de Erradicação da Miséria;
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X – a cópia dos contratos de operação de crédito, no prazo de trinta dias contados da

data de sua publicação, assim como a íntegra dos termos de entendimento técnico e

dos relatórios de avaliação do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal

dos Estados, celebrado entre o Estado e a União.

§ 1° – Em observância ao princípio da economicidade , o Poder Executivo poderá, a

seu critério, promover a publicação oficial dos anexos da lei orçamentária anual e do

PPAG na internet, na página da Seplag, e a Imprensa Oficial do Estado de Minas

Gerais  –  IOMG –  deverá  manter  em  seus  arquivos  cópia  impressa  para  fins  de

consulta dos interessados.

§ 2° – Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a observação de que

os anexos da lei orçamentária anual e do PPAG foram publicados na forma prevista

no § 1°.

§ 3° – Em observância ao princípio da publicidade, a IOMG tornará disponível a

qualquer cidadão o acesso irrestrito e gratuito à versão “on-line” dos últimos doze

meses do diário oficial do Estado.

Art. 41 – Os Poderes do Estado, seus órgãos e entidades, o Ministério Público e o

TCEMG divulgarão, no diário oficial  do Estado e em suas respectivas páginas na

internet, até o vigésimo dia do mês subsequente ao trimestre vencido, demonstrativo

da  despesa  mensal  realizada  no  trimestre  anterior  com  remuneração,  subsídio  e

verbas indenizatórias, incluídas as vantagens de natureza pessoal ou de qualquer

outra natureza, de seus servidores, empregados públicos e agentes políticos, ativos e

inativos,  discriminada por  unidade orçamentária  e  por  cargo,  emprego ou função,

informando também o respectivo número de ocupantes ou membros.

Art. 42 – Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o TCEMG tornará disponível, em sua página na internet, para acesso

de toda a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos de tomadas

ou prestações de contas anuais dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, do

Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos e entidades da administração

pública estadual.

Parágrafo único – O TCEMG e o  Poder  Executivo  enviarão à  ALMG, por  meio

eletrônico, em formato editável, suas prestações de contas, com vistas a viabilizar a
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publicação das essencialidades.

Art.  43 –  Em observância ao princípio da publicidade, a Fundação de Amparo à

Pesquisa  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Fapemig  –  tornará  disponível,

semestralmente,  em  sua  página  na  internet,  o  detalhamento  dos  recursos

despendidos a título de amparo e fomento à pesquisa, com, no mínimo, as seguintes

informações:

I – nome da pesquisa, projeto, evento ou programa;

II – modalidade;

III – finalidade da pesquisa, projeto, evento ou programa;

IV – área de conhecimento;

V – duração da pesquisa, projeto, evento ou programa;

VI – despesa realizada por:

a) fonte financiadora;

b) órgão ou instituição recebedora;

c) pesquisador.

Art. 44 – Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do "caput" do art. 4° e

no § 3° do art. 50 da Lei Complementar federal n° 1 01, de 2000, a alocação dos

recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como sua respectiva

execução,  será  feita  de  forma  a  propiciar  o  controle  dos  custos  das  ações  e  a

avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1° – Para fins de acompanhamento e controle de cu stos, o pagamento dos bens e

serviços  contratados  diretamente  pelos  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo

dependerá  de  prévio  registro  dos  respectivos  contratos  no  Sistema  Integrado  de

Administração de Materiais e Serviços – Siad –, de acordo com a legislação em vigor,

ficando facultada a adoção desse procedimento aos órgãos dos Poderes Judiciário e

Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria Pública que ainda não o utilizam.

§ 2° – O acompanhamento dos programas financiados c om recursos do Orçamento

Fiscal e do Orçamento de Investimentos será feito no módulo de monitoramento do

gasto público do Sigplan.

§ 3° – As diretrizes  e metas de longo prazo de cont role de custos, qualidade e

produtividade do gasto governamental compõem o Plano Mineiro de Desenvolvimento
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Integrado – PMDI – e serão avaliadas anualmente por meio de programa específico

do PPAG 2012-2015.

Art.  45  –  Será  assegurado  aos  membros  da  ALMG  o  acesso  ao  Siafi-MG,  ao

Sigplan, ao Siad, ao Sistema Integrado de Obras Públicas – Siop –, ao Sistema de

Gestão de Convênios, Portarias e Contratos – Módulo de Entrada – Sigcon-Entrada

–, ao Sistema Integrado de Gestão da Infraestrutura Viária – SGIV – e ao Sistema de

Informações  do  Departamento  de  Obras  Públicas  do  Estado  de  Minas  Gerais  –

Infodeop –, para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentários a que se

refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 46 – O Poder Executivo enviará à ALMG:

I – base de dados anual, até o quinto dia após a publicação do PPAG e da LOA,

discriminada por:

a) rede de desenvolvimento integrado, informando nome, objetivos estratégicos e

indicadores finalísticos;

b) programas, informando número, nome, objetivo, indicador, unidade orçamentária

responsável, objetivos estratégicos e indicadores finalísticos;

c)  ações,  informando  número,  nome,  unidade  orçamentária,  finalidade,  produto,

unidade de medida, Município, região, meta física programada e crédito inicial  por

grupo de despesa, modalidade e fonte de recursos;

II  – base de dados bimestral,  até o quinto dia do segundo mês subsequente ao

bimestre vencido, contendo o relatório institucional de monitoramento do PPAG;

III – base de dados bimestral, até o quinto dia do mês subsequente ao bimestre

vencido, discriminada por:

a)  ações,  informando  número,  Município,  região,  meta  física  programada  e

executada, crédito autorizado e despesa realizada por grupo de despesa, modalidade

e fonte de recursos;

b)  valores  investidos,  com  a  identificação  da  ação,  do  item  de  despesa  e  do

Município;

IV – base de dados da avaliação anual do PPAG, no prazo de cinco dias contados

da publicação do Relatório de Avaliação.

Art. 47 – A Secretaria de Estado de Fazenda – SEF – enviará mensalmente à ALMG
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relatório sobre a arrecadação total do ICMS, discriminada por subgrupo, referente ao

mês imediatamente anterior.

CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA

Art. 48 – O Poder Executivo enviará à ALMG projetos de lei sobre matéria tributária

e tributário-administrativa que objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu

aperfeiçoamento,  adequação a  mandamentos  constitucionais  e  ajustamento a  leis

complementares federais,  resoluções do Senado Federal ou decisões judiciais,  os

quais versarão, em especial, sobre:

I  –  o  ICMS,  visando  à  adequação da legislação estadual  aos  comandos  de lei

complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

II – o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou

Direitos – ITCD –, visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do tributo;

III – o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, visando,

principalmente,  à  revisão  da  base  de  cálculo,  das  alíquotas  e  das  hipóteses  de

incidência, não incidência e isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a

modernização e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV – as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses de

incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar compatível a arrecadação

com os custos dos respectivos serviços e do exercício do poder de polícia;

V  –  a  instituição  de  novos  tributos,  em  consonância  com  a  competência

constitucional do Estado;

VI  –  o  aperfeiçoamento  do  sistema de  formação,  tramitação  e  julgamento  dos

processos  tributário-administrativos,  visando  à  sua  racionalização,  simplificação  e

agilização;

VII – a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de

infração da legislação tributária;

VIII – o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de

tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e eficiência;

IX – o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da SEF, por meio
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da  completa  revisão  e  racionalização  das  rotinas  e  processos,  objetivando  a

modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a

eficácia na prestação de serviços.

CAPÍTULO V

DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL

Art. 49 – O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – é uma

instituição financeira oficial cuja missão é ser um banco inovador, parceiro do cliente

em soluções financeiras para empreendimentos comprometidos com a geração de

oportunidades e o desenvolvimento sustentável do Estado.

§  1° –  O  BDMG fomentará  projetos  e  programas  de  des envolvimento  social  e

regional e de ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de

acordo com as definições estratégicas e em sintonia com as diretrizes  e políticas

definidas pelo governo estadual, incluindo o PPAG.

§ 2° – O BDMG observará em suas ações as determinaç ões legais e normativas

referentes  aos  fundos  estaduais  dos  quais  é  gestor  ou  agente financeiro,  as  dos

demais  fornecedores  de  recursos,  as  instruções  aplicáveis  do  sistema  financeiro

nacional e as práticas bancárias cabíveis.

§ 3° – Na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá prioridade

aos  médios,  pequenos  e  microempreendimentos,  em  especial  os  de  economia

solidária, aos pequenos produtores rurais, aos agricultores familiares, às cooperativas

e às associações de produção ou comercialização, especialmente de catadores de

material reciclável, às comunidades remanescentes de quilombos, às comunidades

indígenas, bem como ao desenvolvimento institucional e à melhoria da infraestrutura

dos Municípios.

§ 4° – O BDMG observará, nos financiamentos concedi dos com recursos próprios

ou  por  ele  administrados,  as  políticas  de  inclusão  social,  de  redução  das

desigualdades  regionais,  de  geração  de  emprego  e  renda,  de  fortalecimento  da

economia popular solidária, de sustentabilidade ambiental, de ampliação e melhoria

da infraestrutura e de crescimento, modernização e ampliação da competitividade do

parque produtivo mineiro, das atividades comerciais e de serviços, do turismo e do

agronegócio, com atenção às iniciativas de inovação e desenvolvimento tecnológico,
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aos  programas  de  irrigação,  às  atividades  de silvicultura,  à  agricultura  familiar,  à

agricultura urbana, à aquicultura e à pesca.

§ 5° – O BDMG observará, nos financiamentos concedi dos, a preservação do valor

financiado, bem como a justa remuneração pelos custos decorrentes do processo de

análise e concessão do crédito.

§ 6° – O BDMG observará, em suas ações:

I – a sustentabilidade do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de

Minas Gerais;

II – o disposto no art. 4°-B da Lei n° 14.128, de 1 9 de dezembro de 2001.

§ 7° – O BDMG fomentará o desenvolvimento da frutic ultura, da silvicultura e da

piscicultura  de  espécies  nativas,  nas  linhas  de  pesquisa,  desenvolvimento  e

produção.

Art. 50 – Para fins do disposto nos §§ 1° e 2° do a rt. 15 da Lei Complementar n° 91,

de 2006, fica autorizada a transferência de recursos diretamente arrecadados entre

fundos que exerçam a função de financiamento.

Parágrafo único – As transferências a que se refere o "caput" serão consignadas na

lei  orçamentária,  podendo  ser  nela  incluídas  por  meio  de  abertura  de  créditos

adicionais.

Art.  51  –  Acompanhará  a  proposta  de  lei  orçamentária  o  plano  de  metas  de

aplicação de recursos em financiamentos do BDMG relativo a 2013, assim como a

demonstração  dos  valores  executados  nos  dois  últimos  exercícios,  incluindo  os

fundos estaduais dos quais o Banco é o agente financeiro e mandatário do Estado.

§ 1° – O plano de metas, assim como os demonstrativ os de execução a que se

refere o "caput", discriminarão:

I – as fontes dos recursos;

II  – os recursos efetivamente concedidos ou previstos para serem concedidos a

título de financiamento no exercício de 2012;

III – o porte dos tomadores de financiamento;

IV – a distribuição regional e setorial das aplicações.

§  2° –  O  BDMG  elaborará  e  manterá  atualizados  em  su a  página  na  internet

demonstrativos anuais da execução do plano de metas de aplicação de recursos, nos
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termos do § 1°.

CAPÍTULO VI

DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.  52 – A administração da dívida pública estadual interna ou externa tem por

objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de recursos para o

Tesouro Estadual.

Art.  53  –  Na  lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2013,  as  despesas  com

amortização,  juros  e  demais  encargos  da  dívida  serão  fixadas  com  base  nas

operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento

do respectivo projeto de lei à ALMG.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  54  –  Caso  o  projeto  de  lei  orçamentária  não  seja  sancionado  até  31  de

dezembro de  2012,  a  programação  nele  constante  poderá  ser  executada  para  o

atendimento das seguintes despesas:

I – com pessoal e encargos sociais;

II – benefícios previdenciários;

III – transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a Municípios;

IV – serviço da dívida;

V – outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento) de 1/12 (um

doze avos).

Art. 55 – A lei orçamentária poderá conter dispositivo que autorize operações de

crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 56 – A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento Fiscal ocorrerá

de forma regionalizada.

Art. 57 – O superávit financeiro apurado no exercício de 2013 relativo aos recursos

diretamente arrecadados – fonte 60 – dos órgãos e entidades do Poder Executivo

poderá ser revertido como recursos ordinários do Tesouro Estadual para o exercício

de 2014 por meio de resolução conjunta da Seplag e da SEF.

Parágrafo  único  –  A  resolução  a  que  se  refere  o  “caput”  não  incidirá  sobre

superávits financeiros de recursos:
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I – provenientes de transferência do Sistema Único de Saúde – SUS –;

II – provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social – Suas –;

III – destinados à Fapemig;

IV – dos institutos de previdência;

V – dos fundos estaduais que exerçam funções de financiamento ou garantia.

Art. 58 – Para fins do disposto no § 3° do art. 16 da Lei Complementar federal n°

101,  de  2000,  são  consideradas  despesas  irrelevantes  aquelas  cujo  valor  não

ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei federal n° 8.666, de

21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia

e de outros serviços e compras.

Art. 59 – Dos recursos destinados à Fapemig, correspondentes a, no mínimo, 1%

(um  por  cento)  da  receita  corrente  ordinária  do  Estado  e  por  ela  privativamente

administrados, nos termos do art. 212 da Constituição do Estado, serão destinados,

no mínimo, 40% (quarenta por cento) ao financiamento de projetos desenvolvidos por

instituições estaduais.

Art. 60 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

ANEXOS I E II

Os textos correspondentes aos Anexos I e II desta lei encontram-se disponíveis na

página da ALMG na internet (www.almg.gov.br), em "acompanhe > planejamento e

orçamento público > LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias > em tramitação".

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.211 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.211/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 20.022, de 5 de janeiro de 2012, foi aprovad o nos turnos regimentais, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.211/2012

Altera a Lei n° 20.022, de 5 de janeiro de 2012, qu e autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de São João del-Rei  o imóvel  que especifica e altera a Lei  n°

16.290, de 27 de julho de 2006.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O “caput” do art. 1° da Lei n° 20.022, de  5 de janeiro de 2012, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar  ao Município de São João del-

Rei  imóvel  com área de 988m² (novecentos e oitenta e oito metros  quadrados) e

edificação com área total de 871,87m² (oitocentos e setenta e um vírgula oitenta e

sete metros quadrados),  situado naquele Município,  registrado sob o n° 30.195, à

ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João del-

Rei.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.298 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.298/2012, de autoria do Presi dente do Tribunal de Justiça do

Estado,  que fixa o percentual  de revisão anual  dos vencimentos e proventos dos

servidores do Poder Judiciário do Estado, relativa ao ano de 2012, foi aprovado nos

turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.298/2012

Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário do Estado referente ao ano de 2012.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A partir de 1° de maio de 2012, o valor d o padrão PJ-01 da Tabela de

Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos  dos  servidores  do  Poder  Judiciário  do

Estado, constante no item “b” do Anexo X da Lei n° 13.467, de 12 de janeiro de 2000,

fica reajustado em 5,1% (cinco vírgula um por cento), passando a ser de R$910,53

(novecentos e dez reais e cinquenta e três centavos), nos termos do art. 37, X, da

Constituição da República e do art. 1° da Lei n° 18 .909, de 31 de maio de 2010.

Art. 2° – O disposto no art. 1° desta lei não se ap lica:

I – ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3°

e 17 do art. 40 da Constituição da República e sejam reajustados na forma prevista

no § 8° do mesmo artigo;

II  –  ao  servidor  de  que  trata  o  art.  9° da  Lei  Comp lementar  n° 100,  de  5  de

novembro de 2007.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.329/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.329/2012, de autoria da  Mesa da Assembleia, que dispõe

sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Secretaria da

Assembleia Legislativa referente ao ano de 2012, foi aprovado no 2° turno, com as

Emendas n°s 1 e 2.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.329/2012

Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da

Secretaria  da  Assembleia  Legislativa  referente  ao  ano  de  2012  e  dá  outras

providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O valor do índice básico utilizado para o  cálculo da tabela de vencimentos

básicos dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, previsto no art. 5° da

Lei  n° 16.833,  de 20  de julho  de  2007,  fica  reajust ado em 4,44% (quatro  vírgula

quarenta e quatro por cento), passando a ser de R$481,52 (quatrocentos e oitenta e

um reais e cinquenta e dois centavos), a partir de 1° de abril de 2012, nos termos do

art. 2° da Lei n° 19.838, de 2 de dezembro de 2011.

Art. 2° – O disposto no art. 1° desta lei não se ap lica:

I – ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3°

e 17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8°

do mesmo artigo;

II  –  ao  servidor  de  que  trata  o  art.  9° da  Lei  Comp lementar  n° 100,  de  5  de

novembro de 2007.

Art. 3° – É devida ao Deputado, no início e no fina l da legislatura, ajuda de custo

equivalente ao valor do subsídio mensal.

Art.  4° –  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  dest a  lei  correrão  à  conta  de

recursos orçamentários da Assembleia Legislativa.

Art. 5° – Ficam revogados o § 1° do art. 2° e o inc iso I do “caput” e os §§ 1° e 2° do

art. 3° da Resolução n° 5.200, de 27 de setembro de  2001.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.330/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.330/2012, de autoria da  Mesa da Assembleia, que

altera a Resolução n° 5.214, de 23 de dezembro de 2 003, e a Resolução n° 5.347, de

19 de dezembro de 2011, que dispõem sobre o Sistema de Carreira dos Servidores

da Secretaria da Assembleia Legislativa, e dá outras providências, foi aprovado no 2°

turno, com as Emendas n°s 1 a 4.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.330/2012

Altera a Resolução n° 5.214, de 23 de dezembro de 2 003, e a Resolução n° 5.347,

de  19  de  dezembro  de  2011,  que  dispõem  sobre  o  Sistema  de  Carreira  dos

Servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Fica acrescentado ao art. 8°-B da Resoluç ão n° 5.214, de 23 de dezembro

de 2003, o seguinte § 3°:

“Art. 8°-B – (…)

§ 3° – O servidor de que trata o “caput” que não te nha cumprido as condições nele

previstas para o desenvolvimento na carreira poderá cumpri-las até o terceiro ano

imediatamente subsequente, nos termos de regulamento.”.

Art. 2° – O parágrafo único do art. 9° da Resolução  n° 5.214, de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9° – (…)

Parágrafo único – É vedado o cômputo do mesmo período aquisitivo para obtenção

da progressão e da promoção de que tratam, respectivamente, os arts. 5° e 6° desta

resolução.”.

Art. 3° – Fica acrescentado ao art. 4° da Resolução  n° 5.347, de 19 de dezembro de

2011, o seguinte parágrafo único:

“Art. 4° – (...)

Parágrafo único – O servidor de que trata o “caput” que não tenha cumprido, em 1°

de janeiro de 2012, as condições nele previstas para o desenvolvimento na carreira

poderá cumpri-las até 2014, nos termos de regulamento.”.

Art. 4° – O art. 5° da Resolução n° 5.347, de 2011,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 5° – Regulamento disporá sobre a ordem de con cessão de desenvolvimento

na carreira,  na  hipótese de o  servidor  fazer  jus,  concomitantemente,  a  diferentes

mecanismos de desenvolvimento na carreira.”.
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Art. 5° – O servidor de que trata o art. 5° da Reso lução n° 5.105, de 26 de setembro

de 1991, que perceba, na data de publicação desta resolução, parcela remuneratória

decorrente da aplicação do disposto no art. 14 da Resolução n° 5.115, de 29 de maio

de 1992, poderá, mediante opção expressa e irretratável, a ser formalizada até 31 de

dezembro de 2012, nos termos de regulamento, ser reposicionado, a partir de 1° de

janeiro de 2013, em padrão de vencimento correspondente ao valor do padrão de

vencimento em que se encontre posicionado na data da opção acrescido do valor

dessa  parcela  ou  no  padrão  imediatamente  subsequente,  no  caso  de  não  haver

padrão de igual valor.

§ 1° – Para fazer jus à opção a que se refere o “ca put”  deste artigo o servidor

deverá  ter  obtido,  considerada  a  média  aritmética  das  últimas  cinco  avaliações

individuais de desempenho, no mínimo, 70% (setenta por cento) dos pontos, além de

ter  atendido  aos  demais  requisitos  estabelecidos  na  legislação  pertinente  ao

desenvolvimento na carreira.

§ 2° – O reposicionamento de que trata este artigo observará como limite o último

padrão de vencimento da respectiva carreira.

§ 3° –  O servidor que fizer  a opção prevista neste artigo deixará de receber  a

parcela a que se refere o “caput”.

§  4° –  Regulamento  disporá  sobre  o  aproveitamento  d e  eventual  saldo

remanescente do valor da parcela prevista no “caput”, na forma deste artigo, mantida

sua natureza e denominação.

§ 5° – Regulamento disporá sobre os procedimentos e  prazos para processamento

e concessão do reposicionamento de que trata este artigo.

Art. 6° – O servidor inativo que tenha completado, até a data de sua aposentadoria,

vinte anos de efetivo exercício na Secretaria da Assembleia Legislativa, apurados nos

termos de regulamento, e que se tenha aposentado com direito à paridade fará jus, a

partir do mês subsequente ao da publicação desta resolução, ao reposicionamento no

primeiro ou no segundo padrão de vencimento subsequente àquele em que estiver

posicionado na data de publicação desta resolução, na carreira correspondente ao

cargo  efetivo  de  que  tenha  sido  titular  na  atividade,  observadas  as  seguintes

condições:
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I – ter obtido nota igual ou superior a 80% (oitenta por cento) nas três avaliações

individuais de desempenho imediatamente anteriores à aposentadoria;

II  –  possuir,  até  a  data  da  aposentadoria,  os  níveis  de  escolaridade  mínimos

previstos no Anexo da Resolução n° 5.214, de 2003.

§ 1° – O servidor cuja aposentadoria tenha ocorrido  anteriormente à instituição da

avaliação de desempenho do servidor da Secretaria da Assembleia Legislativa fica

dispensado do cumprimento do disposto no inciso I do “caput” deste artigo.

§ 2° – O reposicionamento de que trata este artigo observará como limite o último

padrão de vencimento da respectiva carreira.

§ 3° – Não fará jus ao reposicionamento de que trat a o “caput” o servidor que tenha

obtido progressão ou promoção nos termos do art. 8°-B da Resolução n° 5.214, de

2003.

§ 4° – Regulamento disporá sobre os procedimentos e  prazos para processamento

e concessão do reposicionamento de que trata este artigo.

§  5° –  Aplica-se  o  disposto  neste  artigo  ao  servido r  de  que  trata  o  art.  5° da

Resolução n° 5.105, de 1991.

Art. 7° – Ficam criadas uma Função Gratificada de G erência-Geral de Área – FGG

–  e  duas  Funções  Gratificadas  de  Nível  Superior  –  FGS  –,  de  que  tratam,

respectivamente, o “caput” do art. 3° e o inciso II  do art. 5° da Resolução n° 5.134, de

10 de setembro de 1993.

Art. 8° – O inciso V do art. 4° da Resolução n° 5.2 39, de 13 de outubro de 2005,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° – (…)

V – fiscalizar as relações de consumo e, se for o caso, lavrar o auto de constatação,

encaminhando-o ao Ministério Público;”.

Art. 9° – O § 2° do art. 3° da Resolução n° 5.100, de 29 de junho de 1991, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 3º:

“Art. 3º – (…)

§ 2° – O ponto unitário corresponderá ao índice 0,5 186 (zero vírgula cinco mil cento

e oitenta e seis) aplicado ao índice básico previsto no art. 5° da Lei n° 16.833, de 20

de julho de 2007.
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§  3° –  Regulamento  estabelecerá  a  correspondência  e ntre  os  padrões  de

vencimento básico e a pontuação de que trata o § 2°, observados os limites previstos

no art.  8° da  Resolução n° 5.203,  de 19  de  março de  2002,  estabelecendo-se o

arredondamento de casas decimais e a proporcionalidade para a jornada de trabalho

de quatro horas diárias.”.

Art. 10 – Fica revogado o Anexo II da Resolução n° 5.100, de 1991.

Art. 11 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 11/7/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento da Sra. Maria Luiza

Pessoa Arrais, ocorrido em 10/7/2012, no Rio de Janeiro (RJ). (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE JULHO DE 2012

ATAS

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/7/2012

Presidência dos Deputados José Henrique, Rômulo Viegas e Duarte Bechir

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência:  Mensagem nº 271/2012 (solicitando a retirada de tramitação da

Indicação nº 63/2012 e encaminhando a Indicação nº 68/2012), do Governador do

Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei

nºs 3.337 a 3.341/2012 - Requerimentos nºs 3.473 a 3.486/2012 - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Política Agropecuária e de Cultura e do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva - Questão de ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura

de Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos

Projetos  de  Lei  nºs  367,  721,  832,  847  e  1.799/2011,  2.920,  3.099,  3.329  e

3.298/2012; aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação

de  Proposições:  Inexistência  de  quórum  especial  para  votação  de  projeto  de  lei

complementar - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.164/2012;  discurso  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão;  encerramento  da

discussão;  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia;  deferimento;  votação  do

projeto, salvo emendas, subemendas e destaques; aprovação; votação das emendas

e  subemendas  com  parecer  pela  aprovação;  aprovação;  prejudicialidade  das

Emendas nºs 3, 5, 12, 13, 15 a 23, 38, 69, 75 a 77 e 83; votação das emendas com

parecer pela rejeição, salvo destaques; rejeição; votação da Emenda nº 59; rejeição;

votação da Emenda nº 60; rejeição; votação da Emenda nº 67; discurso do Deputado

Ulysses Gomes; rejeição; votação da Emenda nº 68; discurso do Deputado Ulysses

Gomes; rejeição; declarações de voto - Questões de ordem - Discussão e Votação de

Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução

nº 3.330/2012 e do Projeto de Lei nº 3.164/2012; aprovação - Declarações de voto -

Encerramento - Ordem do Dia.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin Moura - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -

Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor

Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Neilando Pimenta -

Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rômulo  Viegas)  -  Às  14  horas,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Liza Prado, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 271/2012*

Belo Horizonte, 29 de junho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação  dessa  Egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome  de  Thales

Rezende  Coelho  Alves  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da  Autarquia  Agência  de

Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço  –  Agência  RMVA,  em

substituição ao nome de Thiago de Pádua Batista Machado (indicação nº 63/2012).

A referida autarquia, com caráter técnico e executivo, tem por fim o planejamento, o

assessoramento  e  a  regulação  urbana,  a  viabilização  de  instrumentos  de

desenvolvimento integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço – RMVA – e o

apoio à execução de funções públicas de interesse comum.

O indicado possui qualificação profissional e experiência administrativa compatíveis

com a área de atuação da Agência, preenchendo, assim, todos os requisitos para

ocupar o cargo de Diretor-Geral.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se à Mensagem nº 264/2012.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 68/2012

Indicação do nome do Sr. Thales Rezende Coelho Alves para o cargo de Diretor-

Geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço –

Agência RMVA.

- Anexe-se à Mensagem nº 264/2012.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - A Mesa passa a receber proposições

e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 3.337/2012

Declara  de  utilidade pública  a Associação dos  Produtores  Rurais  Colônia  Major

Vieira e Região, com sede no Município de Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais
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Colônia Major Vieira e Região, com sede no Município de Cataguases.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2012.

Doutor Wilson Batista

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais Colônia Major Vieira e Região,

com sede no Município de Cataguases, fundada em 23/7/2009, é uma sociedade civil

sem  fins  lucrativos  que  tem  como  finalidade  contribuir  para  o  fomento  e

racionalização da exploração agropecuária e melhorar as condições de vida de seus

associados. Ela promove atividades que proporcionam a melhoria do convívio entre

seus  associados  e  firma  convênios  com  associações  congêneres  e  autarquias

federais, estaduais e municipais, além de desenvolver canais para a comercialização

dos produtos e serviços de seus associados.

Pelo exposto, a entidade desenvolve trabalho extremamente meritório e merece ser

declarada de utilidade pública, o que lhe dará melhores condições para desempenhar

sua elevada missão. Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à

aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.338/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Corporação  Musical  Santa  Cecília,  com  sede  no

Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Altera a Lei nº 7.526, de 31 de julho de 1979, ficando declarada de utilidade

pública a Corporação Musical Santa Cecília, com sede no Município de Timóteo, que

sucede a Corporação Musical Santa Cecília, da Paróquia de São José.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Rosângela Reis

Justificação: Este projeto visa sanar o conflito existente entre a atual razão social da

Corporação  Musical  Santa  Cecília  e  a  razão  social  anterior  (Corporação  Musical
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Santa Cecília, da Paróquia de São José), instituição declarada de utilidade pública

pela Lei nº 7.526, de 31/7/79.

A Corporação  Musical  Santa  Cecília,  com  sede  no  Município  de  Timóteo,  em

funcionamento desde 1950, sofreu alteração em seu Estatuto, passando a ser pessoa

jurídica  de  direito  privado,  entidade  civil  de  duração  indeterminada,  sem  fins

lucrativos, de caráter filantrópico, que não remunera sob nenhuma forma ou pretexto

os membros de administração. Tem por finalidade difundir a arte musical, atuando

sem distinção de credo religioso ou político, cor, raça ou nacionalidade, dentro de

suas possibilidades e nas proporções estabelecidas pelas  leis  vigentes. Congrega

pessoas que tenham suas atividades voltadas para a área musical e educacional,

criando e mantendo banda de música e educação musical gratuita, além de estimular

jovens da comunidade a frequentarem as aulas de música, com vistas à socialização,

à profissionalização e à inclusão social .

Diante do exposto, considerando que a entidade apresenta as mesmas condições

que lhe permitiram o recebimento do título declaratório de utilidade pública, e que

atende plenamente os requisitos exigidos para a declaração de utilidade pública em

nível estadual, espero contar com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa

para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.339/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Ciclistas de Contagem - ACC -, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Ciclistas de Contagem

- ACC -, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2012.

Liza Prado

Justificação:  A  Associação  dos  Ciclistas  de  Contagem  -  ACC  -,  fundada  em
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15/4/2010, com sede no Município de Contagem, é uma entidade sem fins lucrativos

que  tem  como  finalidade  promover  o  esporte,  o  lazer  e  a  cultura;  promover  e

incentivar o uso da bicicleta como transporte alternativo e não poluente, preservando

assim o meio ambiente; incentivar, através do uso da bicicleta, a prevenção à saúde e

o  bem  estar  físico  e  mental,  visando  à  melhoria  das  condições  de  vida  e  lazer;

desenvolver  a  interação  entre  crianças,  jovens,  adultos  e  integrantes  da  terceira

idade;  desenvolver  programas visando a afastar  a juventude do mundo do crime,

drogas e violência, através das práticas esportivas, da cultura, da arte e da educação;

e defender os direitos e interesses dos seus associados. Visa,  ainda, a promover

eventos relacionados com o movimento esportivo e a cultura em geral; desenvolver

programas  de  formação  extracurricular  dos  associados  e  da  comunidade,  com  a

promoção  de  cursos,  seminários,  simpósios  e  congressos  relacionados

especialmente  ao esporte  e transportes  alternativos  e  não poluentes;  incentivar  a

formação humanística, ética, profissional e esportiva dos associados e comunidade; e

defender  e  incentivar  o pleno exercício  dos direitos  constantes na Lei  Federal  nº

9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDB -), Lei Federal

nº 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA -), e Estatuto do

Esporte.

É importante ressaltar que a associação em questão já foi declarada de utilidade

pública pela Lei nº 4.490, de 18/10/2011, pela Câmara Municipal de Contagem.

Conforme exposto, esta associação presta um serviço de extrema importância e

relevância  à  comunidade  em  que  está  inserida,  visando  implementar  direitos

fundamentais  e  essenciais,  contribuindo com a melhoria  da qualidade de vida  da

população, motivo pelo qual acreditamos que o reconhecimento desta entidade como

de utilidade pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Assim, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.340/2012

Declara de utilidade pública a Associação Interbairros Saúde, Educação, Segurança
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e Meio Ambiente, com sede no Município de Paracatu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Interbairros  Saúde,

Educação, Segurança e Meio Ambiente, com sede no Município de Paracatu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2012.

Almir Paraca

Justificação: Fundada em 31/10/2008, a Associação Interbairros Saúde, Educação,

Segurança e Meio Ambiente - Aissema -, entidade sem fins lucrativos, desenvolve

intenso trabalho junto à comunidade de Paracatu, por meio de ações socioeducativas,

ambientais,  esportivas,  culturais  e  habitacionais,  sem  promover  nenhum  tipo  de

discriminação.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres pares

para a aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar a Aissema de utilidade

pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.341/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São Judas Tadeu, com sede

no Município de Jacinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária São Judas

Tadeu, com sede no Município de Jacinto.

Art. 2° - Essa lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: Fundada em 2/9/2007, a Associação Comunitária São Judas Tadeu,

com sede no Município de Jacinto, tem por objetivo a proteção da saúde da família,

da maternidade, da infância e da velhice através de ações educativas, campanhas,

preservação da natureza e trabalho comunitário, entre outras.
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Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.473/2012,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para a construção

de uma ponte sobre o Rio Paracatu, no trecho que liga os Municípios de Santa Fé de

Minas  e  Buritizeiro.  (-  Semelhante  proposição foi  apresentada  anteriormente  pelo

Deputado Anselmo José Domingos. Anexe-se ao requerimento nº  3.333/2012, nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº  3.474/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de cópia do cronograma de implantação do novo

sistema de abastecimento de água dos Municípios de São José da Lapa, Vespasiano

e Lagoa Santa. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  3.475/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que reforce o

efetivo e a infraestrutura administrativa e física das Polícias Civil e Militar no Município

de Alfenas e região.

Nº  3.476/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja

equipada, física e administrativamente, a Delegacia Especializada de Crimes contra

Mulheres do Município de Alfenas. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  3.477/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para que sejam criadas,

nos termos estabelecidos na Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado, uma

Vara da Infância e da Juventude e uma Vara de Execuções Criminais na Comarca de

Passos.

Nº 3.478/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Ten.-Cel. PM Ronaldo Resende dos Anjos, Comandante

do  12º  Batalhão  da  Polícia  Militar,  e  aos  Srs.  Carlos  Alves  Francisco,  Delegado
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Regional  de  Passos,  e  Marcos  de  Souza  Pimenta,  Delegado  de  Homicídios  de

Passos, pelos relevantes serviços prestados em prol da segurança pública de Passos

e região.

Nº  3.479/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  com  vistas  à

recomposição  do efetivo  da Polícia  Militar  em Passos,  com a  disponibilização de

Delegados, Escrivães e Investigadores, bem como a realocação do efetivo no referido

Município.

Nº  3.480/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a urgente

lotação de um Delegado de Polícia no Município de Mateus Leme.

Nº  3.481/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhada manifestação de aplauso ao 1º-Sgt. PM Marcus Vinícius Alves Ferreira

pelos 20 anos de serviços prestados à PMMG.

Nº  3.482/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhada manifestação de aplauso ao Sr. Renato de Oliveira Furtado, advogado

criminalista, pela iniciativa de solicitar a audiência pública desta Comissão realizada

em 2/7/2012 e pelo esforço nas mobilizações para esse evento.

Nº 3.483/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. José Henrique Mallmann, Juiz de Direito da 2ª Vara

Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Santa Rita do Sapucaí,

pelo desenvolvimento de projetos relacionados com a recuperação de detentos e a

reparação de seus crimes.

Nº  3.484/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para a ampliação

do Programa Educacional de Resistência às Drogas nas escolas de Passos e região.

Nº  3.485/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG e à Coordenadoria Regional de Defesa

do Patrimônio  Público  do  Triângulo  Mineiro,  com sede em Uberlândia,  pedido  de

providências para a apuração de possível utilização de viatura, com motorista dessa

corporação, para deslocamento de oficial até o fórum a fim de participar de audiência
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de natureza particular.

Nº  3.486/2012,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Educação pedido de providências para a realização de parceria entre

as  escolas  estaduais  do  Município  de  Alfenas  e  o  Centro  Municipal  de  Música

Professora Walda Tiso Veiga, com a finalidade de se implementar o ensino da música

na educação básica.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Política

Agropecuária e de Cultura e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Questão de Ordem

O Deputado Tadeu Martins  Leite -  Faço esta  questão de ordem cobrando uma

posição da Mesa. Há mais de 10 meses apresentei um requerimento aprovado por

esta Mesa, por esta Casa, pedindo ao Comando do Corpo de Bombeiros explicações

sobre o sumiço de uma escada Magirus, em Montes Claros. Ninguém sabe onde ela

está. O equipamento foi comprado por meio de convênio com a Sudene. No mínimo,

não  poderia  ter  saído  da  região  da  Sudene,  mas  saiu.  O  requerimento  foi

encaminhado ao Comando do Corpo de Bombeiros  no dia  20/4/2012,  com prazo

máximo de  resposta  em 21/5/2012.  Pois  bem, já  se  passou mais  de  um mês  e,

infelizmente, não obtivemos resposta. Quero falar aqui sobre a falta de compromisso

não com este parlamentar, mas com a Casa. O pedido foi aprovado por esta Mesa. O

art. 307 do Regimento Interno prevê que, em caso de recusa ou de não atendimento

à convocação ou pedido de informação, bem como prestação de informação falsa,

por  dirigente  da  administração  indireta,  pelo  Comandante-Geral  ou  por  outra

autoridade  estadual,  a  Assembleia  Legislativa  ou  qualquer  de  suas  comissões

cientificará  o  fato  à  autoridade  competente  para  sua  apuração,  atendimento,  ou

solicitará aplicação de penalidade cabível no prazo de 60 dias. A nossa Constituição

estadual faz a mesma previsão, com outra sanção: a Mesa pode encaminhar pedido

de informação a dirigente de entidade da administração direta, ao Comando-Geral da

Polícia  Militar  e  a  outras  autoridades  estaduais,  sendo  que  a  recusa  ou  o  não

atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa constitui infração

administrativa  sujeita  à  responsabilização.  Portanto  cobro  um  posicionamento  da
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Mesa sobre esse requerimento, porque infelizmente o assunto é sério, uma escada

comprada  por  meio  de  convênio  sumiu,  pedimos  informações  e  até  hoje  não

obtivemos resposta. Obrigado, Presidente.

O Sr. Presidente - Respondendo à questão de ordem do Deputado Tadeu Martins

Leite, informo a V. Exa. que a informação já foi solicitada, por meio de requerimento

aprovado pelo Plenário. Estamos aguardando a resposta.

O Deputado Tadeu Martins Leite - Mas já se passou mais de um mês do prazo

estipulado  pela  Mesa.  Reitero  o  pedido.  A falta  de  compromisso  do  Corpo  de

Bombeiros está nítida nessa situação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - O pedido será reiterado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª Parte

da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da

Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão

abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A  Presidência,  considerando  o  recebimento,  nesta  reunião,  da  Mensagem  nº

271/2012,  do  Governador  do  Estado,  contendo  nova  indicação  para  o  cargo  de

Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do

Aço, que recebeu o nº 68/2012:

1)  defere,  nos  termos  do  inciso  VIII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  o

requerimento contido na Mensagem nº 271/2012, solicitando a retirada de tramitação

da Indicação nº 63/2012;

2) decide manter a designação, feita na 54ª Reunião Ordinária, realizada ontem,

dos nomes indicados pelos Líderes para compor a Comissão Especial  para emitir

parecer sobre a Indicação nº 63/2012, que passará a apreciar a Indicação nº 68/2012,

do  nome do Sr.  Thales  Rezende  Coelho  Alves  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (Mensagem nº

271/2012).
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Mesa da Assembleia, 12 de julho de 2012.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 3.477 a 3.485/2012,

da  Comissão  de  Segurança  Pública,  e  3.486/2012,  da  Comissão  de  Cultura.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária - aprovação, na 17ª Reunião

Ordinária,  em  11/7/2012,  do  Requerimento  nº  3.359/2012,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva; e de Cultura - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 11/7/2012, dos

Projetos  de  Lei  nºs  3.089/2012,  do  Deputado  Carlos  Mosconi,  e  3.174/2012,  do

Deputado Bruno Siqueira, e dos Requerimentos nºs 3.288 e 3.289/2012, do Deputado

Elismar Prado, e 3.332/2012, da Deputada Rosângela Reis (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir,  são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs  367, 721, 832, 847 e

1.799/2011, 2.920, 3.099, 3.329 e 3.298/2012 (À sanção.).

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Resolução nº 3.330/2012 e os Projetos de Lei nºs 302, 367, 721, 832, 847, 1.702 e

1.799/2011, 2.920, 3.099, 3.298 e 3.329/2012, apreciados na extraordinária realizada

hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência verifica,  de plano, que não há quórum especial

para votação de projeto de lei  complementar,  mas que há para a apreciação das
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demais matérias constantes na pauta.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 3.164/2012, do

Governador  do  Estado,  que  dispõe  sobre  as  diretrizes  para  a  elaboração  da  lei

orçamentária  para  o  exercício  financeiro  de  2013  e  dá  outras  providências.  A

Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  com  as

Emendas nºs 2, 6, 9 e 39, apresentadas por parlamentares, com a Emenda nº 66,

apresentada pela Bancada do PT; com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 3, 5,

13, 16, 22, 23, 38, 69, 75 e 77; e com as Emendas nºs 92 a 96, apresentadas ao final

de seu parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 1, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 24 a 37, 40 a

65, 67, 68, 70 a 74, 78 a 82 e 84 a 91. Continua em discussão o projeto. Com a

palavra, para discutir, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas,  telespectadores  da  TV  Assembleia,  servidores  desta  Assembleia

Legislativa,  inicialmente,  parabenizo  os  bravos  trabalhadores  e  trabalhadoras  da

saúde, que, pela resistência, pela perseverança da coragem, conseguiram, por meio

de  uma greve,  uma negociação  importante  com  o  governo  do  Estado  de  Minas

Gerais, a fim de fazer valer os seus legítimos direitos, as suas necessidades. Assim, a

área da saúde poderá ser mais bem estruturada, e os servidores, mais valorizados,

bem como poderemos chegar a uma situação cada vez mais próxima daquilo que

construímos ao longo da história de consolidação do Sistema Único de Saúde.

Saúdo o Líder do Governo e o Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais,  Deputados  Bonifácio  Mourão  e  Carlos  Mosconi.  Em

função da maturidade que têm, em razão do reconhecimento dos legítimos direitos e

das  legítimas  reivindicações  dos  servidores,  chancelaram  o  que  entendemos  ser

necessário para fazer valer o acordo com o governo do Estado de Minas Gerais.

Quero dizer aos Deputados que, para avançarmos no sentido da construção de um

SUS que de fato seja universal, integral, gratuito e efetivo, dependemos de grandes

esforços e importantes ações. E não tenho dúvida de que a mais importante delas é

termos um corpo de profissionais da saúde - médicos, enfermeiros e servidores de

todos os níveis - capazes de atender as pessoas onde estas estiverem e de acordo

com suas necessidades.
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Somos testemunhas da situação precária da saúde no Estado de Minas Gerais, que

vocês conhecem mais do que nós. Quantas pessoas esperam por uma consulta que

nunca chega ou por uma cirurgia sempre adiada? Quantas são as pessoas doentes

que, internadas,  encontram situações extremamente precárias? Imaginem o que é

para uma pessoa saudável, sadia como você, Deputado Pinduca, ficar deitada em

uma maca de 70cm ou 80cm por algumas horas! Se você ainda não experimentou,

faça-o para ver como é difícil e sofrida essa situação. Agora imaginem uma pessoa

doente nessa maca por 2 dias, 1 semana ou até 15 dias. É absolutamente cruel. É

inconcebível  para  o  nosso  tempo.  Se  para  qualquer  um  já  é  difícil  ficar  nessa

situação, praticamente sem poder se movimentar, para uma pessoa doente, ficar dias

ou até semanas nessa posição é indigno. Isso é inconcebível para uma sociedade

verdadeiramente  solidária,  justa  e  democrática.  É  ruim  para  a  saúde,  mas  hoje

mesmo,  se  visitarmos  os  hospitais,  encontraremos  dezenas  de  pessoas  nessa

situação. O pior é que veremos que há dezenas de pessoas sendo atendidas nessa

situação,  mas há outras centenas ou milhares de pessoas que não chegam a ter

oportunidade de ocupar uma maca dessas para serem atendidas, sofrer uma cirurgia

ou receber um tratamento. Não é isso, Dr. Hely Tarqüínio?

Mas, para melhorar essa situação, temos de ter gente. É preciso investir em gente,

qualificar pessoas, garantir carreira e salários dignos. E, para isso, é necessário o

financiamento  da  saúde,  campanha  em  que  esta  Assembleia  Legislativa,  Srs.

Deputados e Deputada Luzia Ferreira, engajou-se de corpo e alma. A Assembleia de

Minas está fazendo um movimento em todo o Estado para colher mais de um milhão

e meio de assinaturas e levar ao Congresso Nacional, em nome do povo brasileiro,

uma proposta de emenda popular reivindicando do governo federal, por meio do voto

do  Congresso  Nacional,  10%  dos  recursos  das  receitas  federais.  Essa  é  uma

proposta de que a União aplique mais recursos no setor de saúde. É uma proposta

que  queremos  ver  na  Constituição  Federal.  Que  ganhemos  na  Constituição  essa

emenda que obrigue a União a aplicar mais recursos no setor de saúde.

Mas a nossa Constituição já sacramentou, ou seja, já garante e exige, além dos

recursos  estabelecidos  para  a  União  hoje  já  aplicados  e  que  queremos  ver

aumentados, que os Estados brasileiros apliquem 12% de suas receitas na saúde e
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que os Municípios brasileiros invistam no mínimo 15% das suas receitas correntes na

saúde. Quando analisamos a aplicação desses recursos, verificamos que a União

está  aplicando  o  que  a  Constituição  determina  e  que  nós  queremos  aumentar.

Quando  analisamos  os  Municípios  brasileiros,  mais  de  5.500  Municípios,

praticamente todos eles estão aplicando o mínimo de 15% da sua receita corrente. E

centenas de Municípios brasileiros, não milhares de Municípios, estão aplicando não

15%, Deputado Ulysses Gomes, mas, sim, 18%, 20%, e alguns chegam a aplicar

30% da sua receita no setor de saúde.

Quando olhamos para os Estados brasileiros, encontramos um resultado que nos

entristece, que nos indigna, que nos causa surpresa. Primeiro, porque uma parte dos

Estados, entre eles Minas Gerais, não obedece à Constituição, não aplica o mínimo,

12% das receitas, na área de saúde.

Mas o que nos estarrece, o que nos choca no Estado de Minas Gerais é verificar

que,  não  cumprindo  com  a  ordem  constitucional  vigente,  há  aqui  nesta  Casa,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a omissão, o silêncio e a conivência da maior parte

dos parlamentares, que não ousam cobrar do nosso Estado e do nosso governo o

cumprimento  da  Constituição.  Qual  é  a  relação? Qual  é  a  justificação? Qual  é  o

motivo do silêncio desta nossa Casa, que tem o dever de defender a Constituição

brasileira, de defender a Constituição de Minas, de defender a ordem constitucional

vigente? Mas é mais grave do que isso. Nós vemos não só a omissão e o silêncio da

nossa Casa, nós vemos a conivência de um órgão importante do Estado de Minas

Gerais com o silêncio desta Casa ao estabelecer um termo de ajuste de gestão - TAG

- que legitima, pelo Tribunal de Contas, o descumprimento da Constituição, por meio

do aludido TAG. É um famigerado TAG. Nós não votamos isso aqui. Não podemos

aceitar que a votação que nós fizemos admita esse tipo de interpretação. Por isso

mesmo entendo que a Assembleia de Minas teria de rechaçar, de imediato, a decisão

do Tribunal de Contas, que admite que o Estado de Minas não aplique os 12% das

suas receitas  para atender as  demandas de saúde nesta situação de que somos

testemunhas: de precariedade, de ausência, de omissão, de falta de atendimento.

O Tribunal de Contas de Minas Gerais admite que o Estado, o governo de Minas

possa gastar, neste ano de 2012, menos de 10%; em 2013, menos de 11%. Só vai
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cumprir eventualmente a Constituição em 2014. Quem assumiu, quem tem o direito

de ter uma posição desta, felizmente, aqui no Estado de Minas Gerais, foi por ordem

do Ministério  Público,  de três  Promotores  de  Justiça.  Infelizmente  não são todos,

infelizmente  o  Ministério  Público  de  Minas  Gerais  tem  sido  frouxo  diante  desse

governo,  tem  sido  fraco  diante  desse  governo,  tem  sido  conivente  diante  desse

governo.

Mas, felizmente, temos aqui três bravos Promotores de Justiça - por coincidência,

são  duas  mulheres  Promotoras  de  Justiça  -,  que  têm  coragem,  ousadia,

determinação e respeito à Constituição brasileira, exigindo que o governo de Minas

Gerais aplique os recursos necessários para podermos avançar na política de saúde.

Com a mesma situação tratamos a questão da educação.  Também em relação à

educação, o TAG, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais admite o não

cumprimento e a não aplicação dos 25% das receitas correntes do Estado na área de

educação. Todos nós percebemos isso, não é preciso ser pessoa instruída, intelectual

brilhante, com formação acadêmica superior. Aliás, nossos pais, muitos deles sem

nenhuma formação acadêmica, sofridos no interior, perceberam isso há muito tempo -

os  que  fizeram  o  investimento.  As  pessoas  que  têm  o  mínimo  de  noção  de

desenvolvimento  de  uma  nação,  Deputado  Duarte  Bechir,  e  que  também  são

professores,  têm  compreensão  clara  de  que  a  ação  mais  importante  para

enfrentarmos  a  miséria  e  o  subdesenvolvimento,  para  promovermos  o

desenvolvimento  e  para  enfrentarmos  todas  as  adversidades  que  obstaculizam  o

desenvolvimento de uma nação é o investimento em saúde. O governo de Minas fica

diante do Tribunal de Contas do Estado para legitimar o que é ilegítimo e inaceitável,

para não aplicar o mínimo na educação.

Então estou aqui para dizer que, diante disso, a Bancada do PT encaminhou duas

emendas  importantes  à  LDO.  As  pessoas  podem  dizer  que  essas  emendas  são

dispensáveis, que a questão que está contida nelas é óbvia; mas não é, diante dessa

realidade. Apresentamos duas emendas exigindo, pela LDO, que o governo de Minas

aplique 12% das receitas correntes em saúde.

Que o governo de Minas, em nome do desenvolvimento, do processo civilizatório,

da melhoria da qualidade de vida, da prosperidade do nosso Estado, aplique 25% dos
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recursos na educação.

É  só  isso  que estamos  pedindo,  e  infelizmente  a  nossa Assembleia  Legislativa

rejeita  essa  proposição.  Então  tenho  de  vir  reafirmar  o  compromisso  da  nossa

bancada,  e  isso  já  foi  feito  pela  Deputada Maria  Tereza  Lara  e  pelos  Deputados

Ulysses Gomes e Rogério Correia. Quero reafirmar, e vamos repetir isso todas as

vezes, em todos os lugares em que for necessário, para sensibilizarmos o povo, para

que a força do povo se junte à nossa voz, para não admitir esse tipo de ação que está

ocorrendo em Minas, e não admitir  que o governo de Minas, do ponto de vista do

investimento em educação e saúde, fique aquém da Constituição.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)  - Fui chegando, e V. Exa. citou o nosso

nome, justamente num assunto  em que gosto  muito  de  trabalhar.  Fui  Prefeito  de

Campo Belo, Deputado Adelmo Carneiro Leão, e, em qualquer pesquisa que façam

em Campo Belo, é muito fácil lembrarem nosso nome - o Prefeito da saúde. Ou seja,

Campo Belo não tinha, antes da nossa chegada à Prefeitura, CTI; criamos 5 leitos, e

hoje já estão com 10; mamografia e ultrassom eram realizados em Santo Antônio do

Monte, distante de Campo Belo mais de 150km, para lá de Divinópolis, e criamos o

Centro de Saúde da Mulher e da Criança, que consistia no atendimento à mulher

ainda na fase inicial da gravidez. Quando ela deixava o Centro, a criança já estava

grandinha  e  tinha  toda  a  assistência.  Criamos  farmácia  sem  ser  programa  de

governo, centro odontológico.

Enfim, realizamos um trabalho em Campo Belo, Deputado Adelmo, de se orgulhar.

Lembro-me  a  todo  instante  de  as  pessoas  se  orgulharem  do  nosso  trabalho  na

cidade.  Faço essa  reflexão antes  de  iniciar  o assunto  que V.  Exa.  nos  traz  para

esclarecer  que  somos  também  favoráveis,  cada  vez  mais,  ao  aumento  dos

investimentos na área da saúde.  Sempre dissemos que não adianta a pessoa ter

muito dinheiro se não tiver saúde.

Certa ocasião, o grande proprietário de uma rede de supermercados de Campo

Belo,  em  seus  momentos  finais,  indo  para  o  hospital,  onde  iria  ter  mais  uma

assistência em oncologia, disse a um seu parente: “Trocaria toda a minha fortuna pela

situação daquele mendigo que está ali, porque gostaria de ter saúde e não precisaria

mais ter dinheiro”. Ela é a última esperança antes de partirmos desta vida. A pessoa
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que tem saúde busca saúde. Digo isso porque V. Exa. trata do assunto de uma forma

e eu vejo de outra forma. As nossas opiniões em relação aos investimentos na saúde

não são diferentes, temos a mesma opinião. Porém, no nosso modo de examinar a

questão, divergimos na forma de enxergar.

Em 2000, os Municípios foram obrigados a investir 15%. A partir de 2001, quando

assumi a Prefeitura, a aplicação da nova lei se deu de forma que cada um de nós,

Prefeitos,  aumentaríamos em 25% os investimentos em cada ano do nosso novo

mandato, 2001, 2002, 2003 e 2004, ou seja, 25% vezes 4, o que totaliza 100%.

Até o ano passado o Tribunal aceitou, quando o PMDB e o PT administraram o

Estado, que os gastos com saúde fossem somados a gastos com tratamento de água

e esgoto e com pagamento dos funcionários aposentados da educação. Esse fato se

dava  em  Minas  Gerais  desde  governos  anteriores  ao  atual.  Tudo  isso  que  está

acontecendo se faz necessário pela mudança abrupta estabelecida pela PEC nº 29,

segundo a qual o Estado tem de gastar os 12%, e pela forma com que o Tribunal, a

partir de agora, também cobra do Estado como gastar os 12%, retirando da saúde o

gasto com tratamento de água e esgoto e retirando da educação o gasto com os

aposentados. Se esse gasto fosse retirado e não se precisasse mais dele, o governo

poderia simplesmente retirar esse gasto e manter esse dinheiro. Mas, além de manter

esse  investimento  dos  aposentados  no  caso  da  educação,  o  investimento  no

tratamento de água e esgoto no caso da saúde, e aumentar 6%, aumento natural,

decorrente da correção monetária de um ano para o outro, ainda tem de criar uma

expectativa de um novo dinheiro para se gastar na saúde e na educação.

Então minha visão em relação a essa situação é que o governo buscou, por meio

do Tribunal de Contas, essa flexibilização de poder, nos dois próximos exercícios, ou

seja, adequar a lei a que nós, em 2000, tivemos quatro anos para nos adequarmos.

Foram quatro anos, e, agora, estão sugerindo dois anos. Na nossa visão, o governo

não deixa de investir, porque continua gastando naquilo que o Tribunal aceitava como

gasto em saúde, como acontecia com os governos anteriores. Além de gastar aquele

recurso, ele aumenta uma fatia a mais, para atingir os 12% no próximo ano.

Então, a reflexão que faço é que o Orçamento público é uma peça importantíssima

e não há como criar receitas para poder fazer frente a uma nova despesa, ainda mais
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no momento em que estamos, de contingência de receita. Todos os Municípios estão

pecando  agora,  pagando  alto,  porque  as  transferências  governamentais  estão

diminuindo muito até em decorrência da baixa do IPI dos veículos, o Imposto sobre

Produtos Industrializados, que os Municípios recebem.

Portanto, faço com V. Exa. essa reflexão. Não me canso de dizer e quero dizer de

viva  voz:  V.  Exa.  é  uma  das  cabeças  mais  bem-aprimoradas  desta  Casa.  A

participação de V. Exa. no Parlamento enriquece o debate a todo instante, seja na

saúde,  seja  na  educação,  seja  na  segurança.  V.  Exa.  é  um  homem  de  muita

capacidade. A palavra de V. Exa. fica aqui como ouvida e entendida. Gostaria que,

humildemente, a nossa também ficasse para reflexão. E que nós, cada um com o seu

pensamento, cada um com a sua ação, realmente possamos contribuir para o debate

e, claro, para a elucidação das ideias a fim de que o nosso debate enriqueça a minha

performance e a de V. Exa. Mas continuo achando que o Orçamento tem que ser

cumprido quando se tem o recurso.

Para terminar, quando se fala em saúde, nunca, se eu fosse do PT... O Deputado

Rogério disse dessa tribuna: “Eu também faço coro com a reivindicação de que a

Presidenta  gaste  os  10%  na  saúde”.  Se  assim  fosse,  se  a  Presidenta  tivesse

gastando os 10% na saúde, não estaríamos vivendo o caos na saúde hoje em todo o

Brasil. Quando ela não gasta e joga toda a responsabilidade para cima do Estado, as

pessoas cobram apenas do governo, cobram apenas do Prefeito. Aí há um colapso.

O dinheiro sobra em Brasília, mas falta embaixo. Então os 10% da saúde são mais

que válidos e necessários. É preciso desafogar os Estados e os Municípios. O povo

está morrendo, mas a responsabilidade não é do nosso nem do Governador vizinho.

A responsabilidade primária é do governo federal. Obrigado a V. Exa. pelo aparte.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Deputado Duarte Bechir, encontrei um amigo

seu. Disse-me que há muito tempo está em São Paulo e pediu-me que lhe desse um

abraço. Lá ele me informou que, em Campo Belo, V. Exa. também é um brilhante

professor. Mas a sua justificativa tem pesos e medidas diferentes não por V. Exa.

Quero dizer que ela está fundada em um profundo equívoco do Tribunal. Pergunto-

lhe, como Prefeito de Campo Belo: se V. Exa. deixasse de aplicar os 15%, nem é em

relação ao Município, pois recebe menos que 15%, mas proporcionalmente mais do
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que o Estado deve aplicar na saúde, o que o Tribunal de Contas faria com V. Exa.?

Deixaria  V.  Exa.  inelegível,  eventualmente  cassaria  o  seu  mandato.  Por  que  o

Tribunal é conivente com o governo e admite que ele negue a Constituição? Não é

aceitável, não é compreensível. A regra que fora estabelecida para que V. Exa., em

2004, cumprisse a Constituição com os parâmetros definidos pelo Sistema Único de

Saúde, pela Lei nº 8.080 e pela definição do Conselho Nacional de Saúde é a mesma

regra que tem que valer para os outros órgãos do Estado e para o Estado. Mas não

valeu.

Agora, oito anos depois, o governo dizer que precisa de mais tempo para cumprir a

Constituição é incompreensível. Seria o mesmo que dizer eu nego, eu nego, eu nego,

mas agora peço mais tempo para me ajustar diante daquilo que neguei durante oito

anos. O governo Aécio deve, não o governo federal. O governo Aécio deve ao povo

de Minas,  à saúde de Minas,  R$5.000.000.000,00.  O que não queremos é que o

governo de Minas continue acumulando déficit  na saúde,  enquanto o povo passa

dificuldades,  não  tem remédio,  não tem uma cama digna para  ficar  quando  está

doente e não tem a cirurgia na hora em que precisa. É isso o que queremos. A luta

será nossa também. Sei e reconheço isso. Não temos que dizer que a D. Dilma, a

Presidenta  Dilma  tem  que  aplicar  os  10%  na  saúde,  porque  não  há  ordem

constitucional para isso. Temos que dizer que estamos lutando para que o Congresso

Nacional,  por  meio  de  uma emenda popular,  cujo  esforço  também é  nosso,  pois

levamos isso a todos os rincões de Minas, vote uma PEC, uma emenda constitucional

para que o Estado, a União, sob qualquer governo, aplique 10% das suas receitas na

saúde. É isso que queremos. Mas dizer que o Estado hoje está sangrando em função

da União não é verdadeiro. A União aplica R$72.000.000.000,00 na saúde no Estado

brasileiro.

Deputado Duarte Bechir, digo mais ainda: A União aplica mais recursos na saúde

em Minas do que o próprio governo de Minas. Então, não é essa a situação. E digo

ainda mais, pois é importante para tomarmos pé dessa situação: a nossa luta e o

empenho para termos 10% das receitas correntes da União na saúde não significam

que o  Estado tenha que renunciar  à  sua parte.  O que queremos é que a  União

aplique mais, que chegue a 10% de suas receitas brutas aplicadas na saúde. Mas
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não podemos imaginar que, no dia em que conquistarmos essa vitória para o povo

brasileiro e para a saúde brasileira,  o Estado de Minas tenha que diminuir  a sua

contrapartida. Ele tem é que atingir o valor exigido, e já; não é para o ano que vem

nem para o próximo. Não é em função do que sonegou até hoje, mas em função do

dever constitucional vigente que vale para a União e para os Municípios e que tem

que valer para o Estado de Minas Gerais. Tem que valer. Eu não aceito, nem ninguém

desta  Casa poderia  aceitar,  que qualquer  um,  qualquer  tribunal,  possa afrontar  a

Constituição. Afrontar a Constituição brasileira hoje é deixar à míngua o povo que

precisa ser atendido na saúde.

É isso que queremos, é isso que pedimos, é por isso que clamamos. Não podemos

aceitar  essa  situação.  A emenda  que  propusemos  aqui  pode  parecer,  para  uma

pessoa que entende que Constituição é para ser cumprida, uma redundância, pois

seria absolutamente dispensável. Mas estamos propondo essa emenda para que o

governo  de  Minas  Gerais  aplique  na  saúde  e  na  educação  o  que  manda  a

Constituição  porque,  infelizmente,  a  Constituição  brasileira  está  sendo  afrontada

inclusive pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. Isso não podemos aceitar.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à

Mesa  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia  em  que  solicita  a  votação

destacada das Emendas nºs 59, 60, 67 e 68. A Presidência defere o requerimento, de

conformidade com o inciso XVII do art.  232 do Regimento Interno. Em votação, o

projeto, salvo emendas, subemendas e destaques. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,

as  emendas  e  subemendas  com  parecer  pela  aprovação.  As  Deputadas  e  os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

Com a aprovação das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 3, 5, 13, 16, 22, 23, 38, 69,

75  e  77,  ficam  prejudicadas  as  respectivas  emendas.  Com  a  aprovação  da

Subemenda nº 1 à Emenda nº 5, fica prejudicada a Emenda nº 12. Com a aprovação

da Subemenda nº 1 à Emenda nº 16, ficam prejudicadas as Emendas nºs 15, 17, 18,

19 e 21. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 13, fica prejudicada a

Emenda  nº  20.  Com  a  aprovação  da  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  75,  fica

prejudicada a Emenda nº 76. Com a aprovação da Emenda nº 6, fica prejudicada a
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Emenda nº 83. Em votação, as Emendas nºs 1, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 24 a 37, 40 a 58,

61 a 65, 70 a 74, 78 a 82 e 84 a 91. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda nº

59. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.

(- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nº 60. As Deputadas e os Deputados

que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Votação da

Emenda nº 67.  Com a palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  Deputado Ulysses

Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, tivemos a oportunidade, no debate

do projeto,  de discutir  a proposta de emenda,  que está em consonância com um

problema que temos de cobrança dos órgãos públicos. As prefeituras, as entidades

têm dificuldade de conhecer a burocracia dos convênios. Essa nossa emenda vem

resolver isso, a pedido das entidades. A emenda da Bancada do PT propõe que o

Executivo, por meio de sistema já implementado, crie condições e mecanismos para

alertar as entidades e os órgãos no que diz respeito à documentação dos convênios,

à documentação dos contratos e ao repasse. Assim, seja por meio de nossa emenda,

seja por intermédio de programas do governo, teremos condições de alertar mais e

melhor  essas  entidades  e  órgãos  para  que,  no  cumprimento  dessa  burocracia,

estejam prontos a tempo de corrigir e preparar essa documentação. Dessa forma, o

recurso  estará  liberado,  não  existirá  todo  esse  problema  dos  Municípios  e  de

entidades com perda de recursos. Durante o processo de documentação, perde-se o

tempo necessário para a regularização de tais documentos. Ficam aqui o registro e o

encaminhamento favorável ao destaque dessa emenda.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 67. As Deputadas e os Deputados que

a  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Rejeitada.  Votação  da

Emenda nº 68.  Com a palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  Deputado Ulysses

Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Peço a compreensão dos Deputados. Assim como a

emenda anterior propunha, de alguma forma, um alerta com relação aos convênios,

esta propõe a publicidade, na internet, dos convênios, dos recursos, dos critérios, das
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formas, para que todos os Municípios tenham tratamento igualitário e condições de

participar da distribuição dos recursos e dos programas. É uma emenda simples, no

nosso  entender,  mas  que,  relativamente  ao  seu  conceito,  é  essencial  para

garantirmos que as políticas públicas, que os programas, que as transferências, que

os recursos sejam distribuídos de forma igualitária, que as condicionantes e as regras

tenham a publicidade necessária a fim de que todos os Municípios  disputem nas

mesmas  condições.  É  uma  emenda  que  vem  dar  transparência,  publicidade  e

garantia ao direito de todos. Dessa forma, conforme compreensão dos Deputados,

poderemos aprovar essa emenda.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 68. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.164/2012 com as Emendas nºs 2, 6, 9, 39, 66 e 92 a

96 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 3, 5, 13, 16, 22, 23, 38, 69, 75 e 77. À

Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  solicito  que  se  registre  o  voto

favorável às Emendas nºs 59 e 60 da Bancada do PT.

O  Deputado  Ulysses  Gomes  -  Registro  voto  favorável  da  Bancada  do  PT  às

Emendas nºs 67 e 68, Sr. Presidente.

Questões de Ordem

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Presidente,  V.  Exa.,  como  sempre,  é  um

magistrado na condução dos trabalhos. Raramente vemos V. Exa. sair um pouco de

sua tranquilidade, da sua mineiridade, o que lhe é peculiar. Quero apenas fazer um

registro daquilo que estamos votando. Acabamos de votar a LDO. Apresentamos três

emendas a pedido dos servidores do Tribunal de Justiça. Duas delas foram acatadas

pelo relator, ilustre Deputado João Vítor Xavier. Eu queria apenas fazer esse registro

positivo do acatamento das emendas e consequentemente de sua aprovação. Uma

delas estabelece a questão do parâmetro das despesas com reajuste de pessoal, no

âmbito do Poder Judiciário. Essa era fundamental e, até mesmo, recebeu apoio do

próprio  Tribunal  de  Justiça.  Essas  emendas  foram  solicitadas  pelos  ilustres
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sindicatos,  Sinjus,  Serjusmig  e  Sindojus.  Então,  acatamos  as  sugestões,

apresentamos as emendas na comissão, para que o relator pudesse apreciá-las, e

duas delas foram acatadas. Quero apenas deixar aqui o registro e cumprimentar o

Deputado João Vítor Xavier, por ser o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias e,

certamente,  parabenizo-o  por  ter  tido  a  sensibilidade  de  fazer  uma  avaliação

equilibrada. Ele conseguiu entender o significado daquelas emendas e a importância

que elas tinham, após sugestões do sindicato. Presidente, quero agradecer V. Exa.

por  ter  reaberto  os  trabalhos,  para  que  fizéssemos  esse  registro  positivo.  Quero

deixar claro que estamos à disposição de V. Exa., na liderança do PDT nesta Casa, e

também gostaria de dizer que o PDT se faz presente, para acompanhar a votação até

o final. Estarei, aqui,  com V. Exa. e com os demais colegas Deputados, para que

possamos,  de  fato,  votar  os  projetos,  até  mesmo  de  redação  final,  que  foram

aprovados  ontem  e  hoje,  pela  manhã.  Aí,  sim,  Líder  Mourão,  teremos  um

encerramento de forma muito tranquila na Assembleia, a qual encerrará o primeiro

semestre de forma muito positiva, com muitas matérias aprovadas, e eu diria,  até

mesmo, de extremo alcance social. Certamente, a sociedade pode se orgulhar das

ações  que  temos  desempenhado aqui,  como a  execução de vários  projetos  que

trarão inúmeros benefícios para o povo de Minas Gerais. Agradeço a V. Exa.  e o

deixo  tranquilo,  porque estou aqui,  de pé  e às  ordens,  para  continuar  os  nossos

trabalhos até o final.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

queremos, ao final dos trabalhos desse primeiro semestre, agradecer a V. Exa., a

todos os Deputados e Deputadas e a toda a assessoria desta Casa pelo trabalho

realizado durante esse primeiro semestre. Sem dúvida, esse trabalho produziu bons

resultados para o povo de Minas Gerais, com a aprovação de importantes projetos.

Nesta manhã e nesta tarde de hoje, ouvimos os Deputados da Oposição fazendo

críticas infundadas ao governo do Estado. Queremos também, nesta oportunidade,

agradecer  aos Deputados da base do governo,  por  terem ouvido,  às  vezes,  sem

poderem manifestar e contestar aquelas manifestações. Mas precisamos, por meio

da TV Assembleia e desse microfone, esclarecer ao povo de Minas Gerais por que os

Deputados  da  base  de  governo  se  mantiveram  em  um  silêncio  muito  eloquente.
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Porque precisávamos aprovar os projetos  de interesse do povo de Minas Gerais.

Entre aprovar os projetos e contribuir na obstrução do andamento dos trabalhos, para

nós, para o povo do Estado de Minas Gerais, não só para a base do governo, era

mais  importante  a  aprovação  dos  projetos.  Se  tomássemos  esse  microfone  para

fazermos a defesa de item por item das acusações, com certeza esses projetos não

teriam o andamento que precisavam ter. Além das considerações feitas, aqui, pelo

Deputado  Duarte  Bechir  e  por  alguns  outros,  como por  exemplo,  as  da  área  da

saúde, falou-se que o governo do Estado e o Tribunal de Contas de Minas Gerais não

poderiam ter feito o acordo - TAG - que fizeram com o governo. Estamos aqui para

dizer que não vimos nenhum erro por parte do Tribunal de Contas de Minas Gerais e

nem por parte do governo do Estado. Eis que, até então, o saneamento básico na

questão da saúde é admitido no orçamento da saúde, até mesmo por organismos

internacionais. Aliás, defendemos esse ponto de vista. A canalização de um córrego é

ou não é favorável à saúde? Previne ou não previne inúmeras doenças? Quantos

postos de saúde podem estar inseridos - falo no sentido de prevenção da saúde - em

uma  canalização,  evitando-se  a  imundície  na  casa  das  pessoas  mais  carentes?

Então,  oportunamente,  precisamos  fazer  uma  reflexão  mais  profunda  acerca  do

saneamento básico como parte extremamente importante da saúde preventiva. E o

saneamento básico era aceito pelo Tribunal  de Contas, e com fundamento, como

parte do orçamento da saúde. De repente, em razão da Emenda nº 29, que demorou

muito a ser votada, o saneamento básico não pôde mais ser incluído no orçamento

da  saúde.  O  governo  teria,  então,  de  desembolsar  imediatamente

R$1.000.000.000,00, o que não estava sequer previsto no Orçamento do Estado de

Minas Gerais. Foi necessário um TAG, um entendimento de alto nível entre o governo

do  Estado  de  Minas  Gerais  e  o  Tribunal  de  Contas,  para  que  se  continuasse  a

situação  de  governabilidade  e  para  que  se  pudesse  atender  às  exigências  da

Emenda nº 29, que foi votada de última hora e por pressão, pois o governo federal fez

o que pôde para não votá-la. É claro que não só o governo de Minas, mas todos os

governos estaduais tiveram de se adaptar a essa nova exigência da Emenda nº 29, e,

para tanto, foi  feito esse entendimento de alto nível com o Tribunal  de Contas de

Minas Gerais. Criticaram aqui a parte da educação, mas essa crítica não procede.



1064
____________________________________________________________________________

Por que não procede essa crítica? Até então, os inativos eram aceitos pelo Tribunal

de Contas nos 25% do orçamento da educação. De repente, o Tribunal de Contas

teve de mudar de entendimento. E o governo do Estado também não tinha em seu

caixa aproximadamente R$1.000.000.000,00 para injetar imediatamente e completar

o que a lei estava exigindo. Foi feito um TAG para que essa complementação fosse

feita dentro de um orçamento do Estado. Sr. Presidente, Deputados Rômulo Viegas e

Antônio Carlos Arantes, é preciso lembrar o que este governo, desde o tempo de

Aécio Neves e Anastasia e agora Anastasia e Alberto Pinto Coelho, tem feito por este

Estado. Temos de fazer um balanço geral. Presidente José Henrique, olhando a área

da  saúde,  veremos  que  atualmente  só  os  programas  de  saúde  da  família

aumentaram em cerca de 3 mil  em todo o Estado de Minas Gerais.  Isso ocorreu

apenas  no  governo  Aécio  Neves  e  no  governo  Anastasia.  O  Pro-Hosp  vem

aumentando cada vez mais. Sou da mesma região do Presidente, Deputado José

Henrique.  Ele é uma das pessoas que mais  vê as  ambulâncias  saindo da nossa

região e vindo para a Capital por falta de recursos em nossos hospitais. No entanto, o

governo  Anastasia  está  implantando  os  hospitais  no  sistema  de  urgência  e

emergência nas cidades-polos de Minas Gerais. Já o fez em Uberlândia; está fazendo

em Juiz de Fora, Lafaiete, Divinópolis, Governador Valadares, Teófilo Otôni e fará em

tantas outras. Para que isso? Para não vermos esse espetáculo triste em que as

ambulâncias trazem os pacientes para a Capital porque, no interior, não há recursos.

Essa  ação  é  para  conter  essa  quantidade  de  carros  que  ficam  desfilando  com

pessoas  que às  vezes  não chegam vivas,  a  tempo  de  curar  seus  problemas  na

Capital. Quem está fazendo isso? O governo Anastasia e Alberto Pinto Coelho. Esses

hospitais que estão sendo construídos e os que ainda o serão em outras cidades-

polos  de  Minas  Gerais  são  considerados  hospitais  de  Primeiro  Mundo,  com

tecnologia  avançada,  com investimentos  médios  e  cerca  de  R$60.000.000,00 em

cada construção; e investimentos em equipamentos de cerca de R$40.000.000,00.

Esses hospitais atenderão desde a cirurgia mais simples, por exemplo, de extração

de uma unha até a cirurgia de cabeça ou de coração. Isso aliviará sobremaneira os

hospitais da Capital e resolverá os problemas sérios e delicados da saúde pública em

Minas  Gerais.  Falo  em  saúde  pública,  porque  esses  hospitais  estão  sendo
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construídos  para  o  pessoal  mais  humilde  do  Estado  de  Minas  Gerais.  E  isso  foi

esquecido.  Falou-se  aqui  ligeiramente  que  o  governo  federal  não  cumpre  com  o

percentual da saúde, não aceitou incluir na Emenda nº 29... Podemos aceitar isso

calados, de braços cruzados, se o Estado é obrigado a injetar 12% e os Municípios

15%? E o governo federal, que tem 70% da arrecadação? Não é obrigado a investir

nada  na  saúde?  Não  tem  percentual  determinado?  Isso  não  foi  dito  aqui  hora

nenhuma. Deputado Rômulo Viegas, tivemos de ouvir isso calados para não obstruir

os trabalhos. Ficamos assistindo a tudo isso para não obstruir os trabalhos, Deputado

Sebastião Costa. Tudo isso tem de ser levado em consideração. O povo do Estado de

Minas  Gerais,  do  Brasil  e  de  todos  os  Estados  precisa  saber  a  verdade.  E  os

equipamentos  da  saúde?  O  governo  está  fazendo  um  sacrifício  enorme  nesse

período de crise internacional que estamos vivendo. Vamos fazer um balanço, vamos

olhar  o que o  governo Aécio  Neves fez pelo  Estado de Minas Gerais  e  o  que o

governo  Anastasia  está  fazendo,  vamos  olhar  as  áreas  de  infraestrutura,  do

Proacesso, da telefonia, da segurança e as demais. Isso não foi lembrado aqui. Mas

continuamos o nosso trabalho para que a dignidade do Governador Anastasia, do

Vice-Governador Alberto Pinto Coelho, de todos os Deputados que sustentam a base

do governo fique mantida em pé, porque é com um governo dessa natureza, dessa

grandeza, que Minas Gerais continua sendo o melhor Estado para se viver.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputado José

Henrique.  Saúdo  V.  Exa.  nesta  última  reunião  que  antecede  o  nosso  recesso  e

cumprimento o nosso Líder maior,  Deputado Bonifácio Mourão, por suas sábias e

brilhantes argumentações. Realmente, Minas vive um momento de graça. Em todos

os segmentos, vemos a participação efetiva do nosso Governador, do nosso Vice-

Governador, do nosso secretariado, que sempre procuram o desenvolvimento, a paz,

a garantia e o aprimoramento das indústrias que aportam diariamente no Estado. O

nosso Líder Mourão fez um relato forte, vigoroso e sério a respeito da competência,

da governabilidade e da saúde. Acrescento que, no nosso Sul de Minas, a situação

não é diferente. O nosso governo Anastasia e Alberto Pinto Coelho também destinou

grandes  recursos  para  o  Hospital  Samuel  Libânio.  Nesta  semana,  assinamos

convênio  de  R$1.000.000,00,  destinados  à  Santa  Casa  de  Itajubá,  para  a
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continuidade do centro de hemodiálise. Vários hospitais da nossa região estão sendo

mantidos.  A garantia  do  Pro-Hosp  também  viabiliza  a  saúde  na  região.  Estamos

terminando este semestre com um balanço muito positivo não somente do governo

de Estado,  que tem sua base sempre presente,  atenta  e  responsável,  diligente e

correta. Realmente, nesses meses, dispusemo-nos a apresentar,  ouvir,  debater os

mais variados projetos encaminhados a esta Casa. Com certeza, todos tiveram um

objetivo apenas, ou seja, garantir o desenvolvimento na saúde, no saneamento, na

habitação, na infraestrutura, com construção de obras públicas e, por que não dizer,

na educação. Inexiste, absolutamente, motivo de crítica, quando se fala da melhoria

nas  nossas  escolas  estaduais,  reforma  e  construção  de  quadras.  Quero

cumprimentar  a  Secretária  Ana  Gazzola  pela  determinação.  Todos  os  setores

mereceram,  por  parte  do  governo,  atenção  especial.  Esta  Assembleia  também

cumpriu seu papel, com tantos seminários que aqui fez nas áreas da segurança, da

saúde;  e  participou  dos  debates.  Há  poucos  dias,  fizemos  aqui  um  fórum  da

segurança  pública,  que  teve  o  comando  dos  Deputados  João  Leite  e  Sargento

Rodrigues. Recebemos 10 Estados e instalamos um fórum permanente da segurança

pública  neste  país  para  garantir  recursos  junto  ao  governo  federal.  Estamos

realmente cumprindo a nossa parte com denodo, responsabilidade, sob o comando

do Deputado Dinis Pinheiro, nosso Presidente; de nossos parlamentares; de nossos

líderes, sempre atentos exclusivamente aos interesses do nosso povo mineiro. Tenho

certeza de que estamos cumprindo bem esse primeiro momento. Todos os projetos

foram debatidos. Sem dúvida  alguma, devolvemos ao servidor  público,  à área da

saúde, ao Proacesso, garantias do desenvolvimento, fazendo com que Minas seja o

melhor  Estado para  competir,  pela  nossa  segurança  jurídica.  Falamos  sobre  isso

aqui,  na  Assembleia  Legislativa:  empresários  escolhem Minas Gerais  para buscar

seus empreendimentos, iniciar seus novos projetos pela seriedade de Minas, pelo seu

governo,  pelo  seu  secretariado  e  particularmente  pelo  papel  importante  que  a

Assembleia Legislativa tem prestado, com projetos de grande representatividade e

necessidade para o desenvolvimento de nosso Estado. Muito obrigado.

O Deputado  Bosco -  Deputado  José  Henrique,  caro  Presidente,  quero  também

fazer uma manifestação neste momento importante em que estamos encerrando o
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primeiro  semestre  deste  ano  de  trabalhos  na  Assembleia  Legislativa.  E  estamos

fazendo-o  de  forma  extremamente  positiva.  Nesses  últimos  dias  desta  semana,

apreciamos e votamos matérias relevantes, importantes e que vão ao encontro do

anseio, do desejo da população de Minas Gerais. Quero dizer também, Presidente,

que, a cada dia, a cada momento de nosso trabalho nesta Assembleia, aprendemos

um pouco mais sobre a dinâmica deste Parlamento tão importante, o Parlamento de

Minas Gerais, a Assembleia Legislativa. Há momentos em que, muitas vezes, temos

vontade  de  falar,  de  nos  exaltar,  mas,  em  virtude  da  questão  democrática,  do

entendimento  entre  Situação  e  Oposição,  é  preciso,  conforme  dito  aqui  pelo

Deputado  Bonifácio  Mourão,  nosso  Líder,  ouvir  e  às  vezes  ficar  calado,  por

determinado momento, para que as coisas fluam e a população de Minas Gerais

tenha  matérias  importantes  aprovadas  nesta  Casa.  Caso  contrário,  sabemos  que

seria impossível,  ao menos em se tratando de matérias  relevantes e importantes.

Deputado Rômulo, não podemos fazer vistas grossas e permitir  que a verdade da

política de Minas Gerais seja ofuscada. A verdade está aí estampada. Temos hoje, à

frente do  governo de Minas,  um Governador  comprometido,  que ama esta Minas

Gerais e procura, cada dia mais, em seu governo, cuidar de nosso Estado, sobretudo

do futuro dos cidadãos mineiros, com responsabilidade, com cautela. É por isso que

este  governo está  cada dia  em cada canto de  Minas Gerais,  em cada Município

inaugurando uma obra, levando recursos para um projeto importante. Este governo

tem, sim, investido muito, conforme foi lembrado aqui, na saúde. Quero, além das

questões relacionadas pelo nosso Líder, Deputado Mourão, fazer referência também,

ainda  na  área  da  saúde,  ao  investimento  importantíssimo  que  o  governo  está

fazendo,  por  meio  da  Secretaria  de  Saúde,  por  intermédio  do  Secretário  Antônio

Jorge. Refiro-me ao investimento na área de combate à mortalidade infantil. Só neste

ano o governo do Estado está investindo mais de R$23.000.000,00 na implantação

de  10  UTIs  neonatais  no  Estado.  Está  investindo,  neste  primeiro  momento,  em

cidades,  Deputado João  Vítor,  que  têm  apresentado  maior  índice  de  mortalidade

infantil. Cito minha própria cidade, Araxá, que ainda não contava com UTI neonatal.

As mães que têm gravidez de alto risco correm risco de vida, bem como seus recém-

nascidos.  Portanto,  Sr.  Presidente,  não podemos fechar  os  olhos  para  projetos  e
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investimentos  tão  importantes  como  esses.  Ressalto  também  a  educação,  como

Presidente  da  Comissão  de  Educação.  Não  podemos,  meus  caros  Deputados

Mourão e Adelmo Carneiro Leão, deixar de salientar que Minas Gerais,  nos anos

anteriores e sobretudo neste ano, foi e está sendo destaque em âmbito nacional na

qualidade de ensino. Essa avaliação não é nossa, não é feita pelo governo estadual,

mas  pelo  governo  federal,  por  meio  da  prova  nacional.  Entre  os  10  Municípios-

destaque no nível nacional, na educação, 7 são de Minas Gerais. Isso demonstra que

a  nossa  educação  está  no  rumo e  caminho  certos.  Não  podemos,  também,  Sr.

Presidente, permitir e ouvir colegas Deputados dizerem que as estruturas físicas das

nossas  escolas  não vão bem, não estão  bem. Ora,  dizer  isso é não conhecer  a

realidade das nossas escolas. Deem uma volta, visitem as escolas estaduais para

verificar que o governo tem investido em reestruturação e ampliação de escolas que

possuem bons prédios públicos,  que estão  sendo ampliados,  dotados de quadras

cobertas a fim de oferecerem melhores condições aos alunos. Enfim, se fôssemos

pontuar as questões da educação, certamente teríamos de extrapolar o nosso tempo

muito mais, Sr. Presidente, mas a realidade está aí colocada e os mineiros a estão

vendo. Sabemos que existem muitos desafios pela frente, pois temos defasagens de

década; é impossível, a um governo, em apenas um ano e meio, corrigir todas. Mas é

importante dizer que este governo está aí comprometido com os mineiros, com as

mineiras e tem o nosso apoio, o nosso respaldo para continuar seguindo em frente.

No  mais,  cumprimento-o,  Sr.  Presidente,  e,  ao  fazê-lo,  cumprimento  todos  os

parlamentares desta Casa, todos os funcionários, todos os nossos colaboradores por

este  primeiro  semestre  extremamente  positivo.  Rogo  a  Deus  que  no  segundo

semestre, a partir de agosto, estejamos aqui de volta com o espírito e as energias

renovados para que ele seja ainda mais produtivo do que o primeiro. Muito obrigado.

O  Deputado  João  Vítor  Xavier  -  Sr.  Presidente,  primeiramente  agradeço  ao

Deputado  Zé  Maia,  Presidente  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  a

oportunidade de relatar a LDO este ano. Agradeço a toda equipe técnica da Casa,

que  é  absolutamente  qualificada,  preparada.  Temos  profissionais  do  mais  alto

gabarito, que teriam condições de trabalhar em qualquer grande empresa privada do

Brasil, no governo do Estado, no governo federal, em qualquer órgão público. Eles
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nos deram uma assessoria maravilhosa. Quero também, Sr. Presidente, expor o meu

sentimento,  como  relator  da  LDO,  de  que  temos  um  governo  absolutamente

responsável com as contas públicas. Nos últimos 15 dias tive a oportunidade de me

debruçar, com minha equipe de gabinete, com a equipe técnica da Casa e com a

equipe de orçamento do governo do Estado sobre as contas e os dados do Estado,

relativos ao planejamento para o próximo ano e à avaliação do que foi apresentado

no  ano  anterior.  Depois  disso,  trago  a  certeza  de  que  Minas  Gerais  tem  um

Governador  qualificado do ponto  de vista técnico,  um gestor  público  responsável,

preocupado com as contas do Estado e que está se desdobrando, mesmo com a faca

no pescoço dessa dívida com a União, para fazer de Minas Gerais um grande Estado

para se viver. É motivo de orgulho para cada um de nós que tenhamos um governo

qualificado, preparado e responsável, que não faz cortesia com o chapéu alheio, que

não cria contas para outros pagarem, que não trata a coisa pública com a mesma

irresponsabilidade que vem de cima para baixo, do governo federal para o Estado. É

muito triste ver algumas posições que acompanhamos durante o dia, com relação,

por exemplo, à questão da saúde. Eu gostaria de ver o mesmo empenho do PT para

que a Presidente Dilma colocasse os 10% da União na Emenda nº 29. Esta Casa

está  brigando  para  que  o  governo  federal  cumpra  isso.  É  uma  pena  que  não

tenhamos  o  mesmo empenho,  ardor  e  vontade por  parte  da  Bancada  do  PT na

Câmara  dos  Deputados  e  no  Senado,  para  que  isso  seja  cumprido,  para  que  a

Presidente Dilma, o governo federal,  ardoroso na hora de colocar a conta para o

Estado e o Município, tenha esse mesmo sentimento com a parte da União. Acho

louvável a postura da bancada estadual - que temos de louvar, sim -, mas gostaria de

ver a bancada federal com o mesmo posicionamento. Quando foi assinada a Emenda

nº 29, o governo federal tirou o corpo fora e colocou toda a responsabilidade nos

Estados e nos Municípios. Mas gostaria de ver o mesmo ardor que enxergamos nos

companheiros  sérios,  compromissados  e  responsáveis  neste  Estado,  também  na

bancada federal do PT, para que a Presidente Dilma, que é desse partido, fizesse

cumprir  aquilo  que a Assembleia de Minas pede e que é voz corrente em nosso

Estado: que o governo federal também tenha o compromisso de aplicar 10% de seus

recursos na saúde. É isso o que esperamos e desejamos. Fica o nosso apelo para
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que os companheiros, que, de maneira correta, sensata e ardorosa, que expõem sua

preocupação com o governo de Minas, levem também à União esse apelo, que já não

é deste Deputado nem desta Casa Legislativa, mas de todo o povo de Minas Gerais,

que tem assinado o manifesto desta Casa para que o governo federal faça cumprir o

objetivo inicial da Emenda nº 29: um maior investimento por parte do Tio Patinhas ou

da Dona Baratinha, que é quem está com o dinheiro na caixinha, que é o governo

federal.  Tenho  a  certeza,  Sr.  Presidente  e  meus  caros  companheiros,  que  o

Governador Anastasia gostaria de investir R$1.000.000.000,00 a mais na saúde e na

educação, mas, infelizmente, a dívida com a União não permite; tenho a certeza de

que o  Governador  Antonio  Augusto Anastasia,  responsável  que é,  mineiro  que é,

patriota que é, gostaria de investir R$1.000.000.000,00 a mais em nossas estradas,

mas  a  dívida  com  a  União  não  permite.  Pude  perceber  na  análise  da  LDO,  na

relatoria do projeto, que é muito difícil construir um Estado tendo R$6.000.000.000,00

para investir ao ano, mas tendo de pagar R$5.000.000.000,00 de dívidas e de juros.

É preciso que o governo federal tenha mais tolerância com seus entes federados; é

preciso que o governo federal, como o grande arrecadador e o grande partilhador dos

recursos, entenda que os seus entes federados precisam da sua mão. Destacando o

trabalho da Secretária Renata Vilhena, das equipes de Fazenda e de Planejamento e

do Governador, tenho de dizer que nos orgulha o governo que temos. Temos orgulho

de ter um Estado responsável com as contas públicas, que certamente gostaria de

fazer  muito mais,  o mais  que não faz não é por falta  de vontade de um homem

público de bem, decente e bem-intencionado como o Governador Anastasia; é por

falta de condições de uma dívida que passa da hora de ser renegociada. Sei que

contamos com a solidariedade dos companheiros do PT nesta Casa, mas gostaria

que essa solidariedade partisse daqui para o Planalto Central e chegasse à Bancada

do PT na Câmara dos Deputados, no Senado, e, assim, chegasse à nossa Presidenta

Dilma Rousseff. Sei que passou da hora, Sr. Presidente, mas já vou encerrar. Que

tenhamos  um  governo  federal  parceiro  dos  Estados,  para  termos  um  Estado

responsável como é o Estado de Minas Gerais, o que podemos observar na LDO,

mas, acima de tudo, um Estado com uma capacidade ainda maior de investimento.

Parabéns ao Governador Anastasia pela responsabilidade com que tem conduzido o
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Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez,  os  Pareceres  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Resolução  nº  3.330/2012  (À

promulgação.) e do Projeto de Lei nº 3.164/2012 (À sanção.).

Declarações de Voto

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Para enriquecermos o diálogo estabelecido na

Casa, até considerando que o Deputado João Vítor Xavier é um grande comunicador

e que o povo de Minas gosta muito dele e o tem ouvido muito pela Rádio Itatiaia, mas

a fala do Deputado João Vítor Xavier, aqui, está recheada de equívocos. E, do modo

como ele conduz e como apresentou a questão das disputas ou dos desafios que

estamos fazendo, corre-se o risco de haver interpretação equivocada porque ele nos

leva a  interpretações  equivocadas.  Quero  tratar  da  primeira  questão:  a  dívida.  O

Deputado disse que o governo não pode aplicar mais em saúde por causa da dívida,

não pode aplicar mais em segurança pública por causa da dívida, não pode aplicar

mais em educação por causa da dívida, e assim sucessivamente. Como se a dívida

fosse algo imposto do governo federal  sobre o Estado de Minas Gerais.  A dívida

quem fez, Deputado João Vítor Xavier, foi o Estado de Minas Gerais com a União. E,

se a fez de maneira irresponsável,  se a fez de maneira equivocada,  se a fez de

maneira subserviente, não é culpa do governo federal, é responsabilidade do governo

do Estado, que a fez malfeita, e nós estamos denunciando isso. Eu e o Deputado

Rômulo Viegas, que está ali, fazemos parte de um grupo de Deputados desta Casa

que está dizendo que essa dívida tem que ser renegociada, refeita, mas colocar a

União como a responsável por isso é equívoco. Mais ainda: dizer que a União tem

que resolver o problema, quantas vezes, Deputado João Vítor Xavier, assentamo-nos

com o governo federal para tratar dessa questão? Nenhuma. Estamos discutindo,

levantando dados, buscando informações, para, com dados concretos, dizermos que

queremos renegociar. Aliás, já estamos dizendo isso há muito tempo, desde antes da

formação  dessa  comissão.  Entendemos  que  isso  é  necessário,  e  esse  não  é  o

entendimento do Deputado João Vítor  Xavier  ou de um setor,  mas de todos nós,

brasileiros, incluindo nossa Presidenta Dilma, que já, por diversas vezes, disse que é
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preciso rever essas dívidas. Mas entre o dizer e o fazer há uma passagem, uma

caminhada, uma construção. Se é para tratar de dívida, Deputado João Vítor Xavier,

temos que ir mais fundo, porque não é só essa dívida que penaliza o governo de

Minas. Se o governo de Minas for na mesma lógica que V. Exa. colocou ... Tem mais,

ele não aplica porque também tem uma cruel  e grave dívida com a Cemig. Se o

governo  de  Minas  entende  que  é  importante  renegociar  dívida,  que  tem  que

renegociar com o governo federal, numa relação republicana, ele tem como negociar

com a Cemig, numa relação de superioridade, de comando, de domínio, de ser dono,

e não estar aqui, esperando o quê? Por que não se fala nessa dívida, que é maior do

que todo o patrimônio do Estado com a Cemig? É maior do que todo o patrimônio que

o Estado tem com a Cemig. E por que não se fala dos juros dessa dívida com a

Cemig, que é maior do que os juros que tem com a União? E não avança, não se faz

auditoria para mostrar essa realidade. Essa é uma questão, e colocarei também a

questão da saúde. Há empenho, sim, e de muita gente. Não quero dizer que só há o

empenho nosso, do PT. No do meu partido, o PT, há gente que não tem o empenho

que eu gostaria  de  ter,  a  dedicação  e  o  comprometimento.  Mas  há muita  gente,

militantes  do  partido,  Vereadores,  Deputados  Federais  e  Estaduais,  Prefeitos,

Governadores.  Ouvi  o  Governador  do  Rio  Grande  do  Sul,  que,  se  não  estou

equivocado, é também do PT, e V. Exa. estava lá, Deputado Duarte Bechir. Quero

dizer ao Deputado João Vítor Xavier que o Governador do Rio Grande do Sul, do PT,

também está empenhado.  Todos estamos empenhados.  Então,  não dá para fazer

essa divisão de falar que é o PT e a Presidenta que não querem. Alto lá, vamos fazer

uma discussão tranquila, verdadeira, comprometida, porque precisamos de resolver

esse problema mesmo. E o que estamos fazendo aqui? Quero aplaudir a Assembleia

de Minas. Faço parte dessa luta antes de ela existir aqui, na Assembleia, mas quero

aplaudir a Assembleia, porque está fazendo um trabalho extraordinário, importante,

no sentido de sensibilizar. A Assembleia está indo aonde está o povo, para dizer: povo

mineiro,  com  seu  título,  com  a  sua  assinatura,  você  pode  fazer  o  número  que

sensibiliza não a Presidenta Dilma, mas o Congresso Nacional, que não é formado só

pelo PT. Há 513 Deputados e 81 Senadores, e entre eles há uma parte importante do

PT, mas há também de todos os outros partidos. Queremos que todos se empenhem,
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porque  é  preciso  colocar  mais  recursos  na  saúde,  mas  ninguém  de  nós  tem

autoridade para dizer que a Presidenta Dilma tem que aplicar 10% na saúde. Não é

autoridade  constitucional,  não  é  imposição  constitucional.  Queremos  que  a

Constituição diga isso para o nosso governo e para qualquer outro governo federal.

Que a Constituição, por meio da assinatura, do abaixo-assinado, da emenda popular,

diga ao nosso governo federal que é preciso aplicar 10% dos recursos para chegar

aonde precisamos do ponto de vista de financiamento. Mas não posso cobrar da

nossa Presidenta porque isso não está na Constituição, e o que está, está sendo

cumprido. É preciso dizer que o que está na Constituição Federal, Deputado João

Vítor Xavier, está sendo cumprido pelo governo federal, mas é pouco, e queremos

mais. Mas o que está na Constituição Federal está além e acima do que o governo de

Minas está cumprindo, e queremos que o governo de Minas também cumpra. Que ele

cumpra os 12%. Quero repetir, não é porque o governo federal eventualmente aplica

mais que Minas tem de aplicar menos. Minas, Bahia, Rio Grande do Sul, norte, sul,

leste, oeste, todos os Estados brasileiros têm de aplicar mais, porque é dessa forma

que  vamos  ter  o  que  construímos  na  Constituição,  o  Sistema  Único  de  Saúde,

universal, integral, gratuito, efetivo e eficaz, para que o povo brasileiro, precisando da

assistência  à  saúde,  possa  ter  a  sua  necessidade  atendida  na  hora.  Essa

necessidade  não  pode  ser  dilatada,  transferida  para  um  outro  tempo,  pois  o

sofrimento e a infelicidade das pessoas se agravam. Então, quero compartilhar isso

com o Deputado João Vítor Xavier também, com a luta que é nossa, é dele, é minha,

é do Presidente que está aí, dos Deputados daqui,  é do povo. Essa é a luta que

temos  de  travar,  para  conquistarmos  mais  recursos,  porque  são  absolutamente

necessários para garantir o que já construímos até hoje na lei e na Constituição.

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Meu caro Presidente, que também na manhã de hoje

presidiu  a  reunião  e,  neste  momento,  preside  o  encerramento  dos  trabalhos  do

primeiro  semestre  legislativo.  Parabenizo  V.  Exa.  por  essa  condução.  Meu  caro

Presidente, vivemos realmente em um País democrático, onde cada um tem a sua

opinião,  tem  liberdade  de  expressá-la.  Podemos  ouvir  todas  as  opiniões  e  tirar
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proveito de cada uma das palavras, de cada uma das ideias e posições e formarmos

a  nossa.  Minas  é  o  Estado  brasileiro  de  maior  credibilidade  em  relação  aos

mecanismos internacionais. Ganhou nota máxima na avaliação. Minas cumpre seus

compromissos.  Um instituto americano faz a avaliação dos países e dos Estados.

Minas Gerais ganhou a nota máxima, na semana passada. Trouxe a esta Casa, fiz

constar nos anais essa notícia, que não digo que seja muito boa, é espetacular. Ela

vem,  meu  caro  Presidente  Rômulo,  confirmar  o  que  sabemos,  e  que  parte  da

Oposição finge não conhecer, finge que não é a realidade do Estado. Infelizmente,

meus olhos enxergam. Se os olhos de alguns da Oposição fingem não enxergar, vou

citar um ditado popular que diz: “O pior cego é aquele que não quer ver”. Pena que

esta Casa já não esteja repleta dos companheiros, mas leva, a toda Minas Gerais,

mais uma extraordinária notícia, Presidente Rômulo. Isso está publicado em um dos

jornais de maior circulação do nosso Estado, e quero dividir com os mineiros e as

mineiras. Apresentarei requerimento para que fique nos anais da Casa essa outra

notícia de Minas. Diz assim, Presidente Rômulo: “Sete metas cumpridas. Na virada

do  milênio,  em  2000,  representantes  de  191  países  reuniram-se  perante  a

Organização  das  Nações  Unidas  -  ONU  -,  para  traçar  os  objetivos  de

desenvolvimento  do milênio,  e cada um deles  redigiu sua carta de intenção e se

comprometeu  a  melhorar  o  mundo  nos  próximos  15  anos”.  Isso  foi  em  2000,

Presidente. Antes desse prazo terminar, a nossa Minas Gerais já cumpriu sete das

oito metas pactuadas e ainda propõe o nono compromisso na área da segurança

pública. Com isso, segundo a ONU, Minas se torna o primeiro Estado do mundo a

propor novas metas. Repito: Minas se torna o primeiro Estado do mundo a propor

novas metas. E tem gente que vem aqui e diz que não conhece o nosso governo.

Tem gente que vem aqui e diz que não vê choque de gestão. Tem gente que não vê o

que  o  ex-Governador  Aécio  deixou  e  o  que  o  Governador  Anastasia  tem  feito.

Presidente  Rômulo,  os  organismos  internacionais  confirmam  o  que  nós  e  nosso

governo  fizemos  em  Minas.  O  que  o  nosso  governo  faz,  os  mecanismos

internacionais reconhecem, Presidente. E sigo adiante, meu caro Presidente, porque

quero compartilhar com todos os mineiros essa importante informação. Minas Gerais

sai na frente e, diante dos resultados positivos já apresentados, o Governador Antonio
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Anastasia  assinou,  ontem,  a  repactuação  do  projeto,  antecipando  metas  mais

audaciosas e incluindo um novo compromisso, que é mais segurança e tranquilidade

para todos os mineiros, com a adoção de ações visando à prevenção e ao combate à

violência.  Nesse  contexto  absolutamente  favorável,  é  imperativo  destacar  os

resultados obtidos a partir da implantação do choque de gestão, que elevou o nosso

Estado a um lugar de destaque no cenário internacional, a ponto de receber do Banco

Mundial o reconhecimento como modelo de gestão pública e exemplo para as demais

unidades subnacionais  ao  redor  do  mundo.  Presidente  Rômulo,  o Banco Mundial

reconhece o modelo de gestão, de administração pública, recomendando para outros

países o modelo de Minas Gerais. A Oposição tem enxergado isso? Não tem. Mas

vamos adiante. Quero destacar, então, as metas que foram cumpridas: o índice de

pessoas pobres e miseráveis caiu de 40,5%, em 1990, para 19%, em 2006; 97,7%

das crianças de 7 a 14 anos frequentavam a escola em 2009; o tempo de estudo das

mulheres passou para 8,3 anos e dos homens, 7,8 em 2009; alcançou, em 2006, a

meta de 18,5 mortes de crianças com até 5 anos, para cada mil nascidos vivos. Caro

Presidente, não mostrarei todas as metas, mas apresentarei o requerimento para que

esta  fala  esteja  presente  nos  anais  da  Casa.  Faço  questão  de  registrar  essa

auspiciosa notícia, que retrata os avanços alcançados em benefício do povo mineiro e

que certificam o acerto e a eficácia do choque de gestão implantado pelo governo

Aécio-Anastasia e que faz de Minas Gerais, nas palavras do representante da ONU,

uma referência para outros países e, para nós, o melhor Estado do Brasil para se

viver. Caro Presidente, é preciso que a ONU reconheça. É preciso que mecanismos

internacionais,  cada  vez  mais,  continuem  avalizando  e  avaliando  Minas  Gerais

positivamente. Uso estes óculos para ler de perto. Somente quando leio uso estes

óculos, mas trarei óculos especiais para muitos Deputados da Oposição enxergarem

a nossa querida Minas Gerais: como está bem administrada, como está sendo levada

adiante  de  uma boa maneira,  cada vez fazendo mais  sucesso no mundo  inteiro.

Finalizando as minhas palavras, quero saudar o aniversariante especial de hoje, o

Deputado  Sebastião  Costa,  homem  valoroso,  que  enriquece  esta  Casa  e  que

continuará nos brindando com seu conhecimento, com sua presença de espírito de

homem público, combativo, e que, com a eleição de ontem, cresceu ainda mais no
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meu conceito. Deputado Sebastião Costa, parabéns pelo aniversário. Parabéns pelo

homem que é.  Obrigado,  funcionários  da Casa e  toda a  equipe.  Espero  que,  no

segundo semestre, voltemos com mais saúde e mais disposição, para que ajudemos

a construir a Minas que eu e o governo de Minas sempre sonhamos e queremos.

Obrigado.

O  Deputado  Luiz  Henrique  -  Sr.  Presidente,  com  grande  alegria,  nesta  última

reunião do primeiro semestre, venho a esta Casa fazer um agradecimento especial e

um reconhecimento ao governo do Estado, na pessoa do Prof. Antonio Anastasia. O

Deputado Duarte Bechir lembrou bem da visita do representante da ONU que tivemos

nesta semana, ao falar que Minas vem cumprindo todas as oito metas do milênio, e

ainda acrescentou mais  uma. Quero lembrar que nesta semana fui relator  de um

projeto de lei do governo do Estado que versa sobre o programa Mães de Minas, em

que faremos uma divulgação maior sobre a saúde materna e a mortalidade infantil.

Tenho certeza de que Minas continuará avançando cada vez mais nesses indicadores

de saúde pública. Quero também fazer um agradecimento especial ao governo no

que tange às regiões que represento, o Jequitinhonha e o Norte de Minas, haja vista

o foco do governo desde 2003, com Aécio e Anastasia. Essa região, que era a menos

favorecida do Estado, já tem uma visão especial e investimentos que lá chegam. Por

exemplo,  foram  assinados  projetos  de  intenção  de  investimento  da  ordem  de

R$7.000.000.000,00 com empresas mineradoras que estarão na região. Posso falar

de investimentos que aconteceram em Montes Claros, como do “case” New Holland e

Alpargatas, tudo fruto de uma política pública focada no desenvolvimento regional.

Quero falar também da contribuição que esta Casa vem dando a tudo isso. Estou

participando de um plano estratégico de desenvolvimento que tem como partícipes o

Ministério  Público  e  a  Sedru.  Estamos  focados  no  desenvolvimento  sustentável

daquela região. Haverá, sim, investimentos em mineração, mas com sustentabilidade.

Tudo isso  fruto de parceria  do  governo do Estado com o  Ministério  Público  e  as

empresas. Portanto, quero agradecer e parabenizar o Prof. Anastasia por essa gestão

forte que vem fazendo à frente do governo do Estado. E lembrando que esta Casa

aprovou investimentos que serão feitos pelo governo do Estado a partir do segundo

semestre, como o Caminhos de Minas, que irá contemplar mais de 200 Municípios
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com projetos de infraestrutura, asfalto, fazendo as ligações dos “links” faltantes. Mais

uma vez, parabenizo o governo do Estado. Só dando óculos, e com grau bastante

elevado, para a Oposição, para que possa reconhecer esse grande trabalho que o

Prof. Antonio Anastasia vem desenvolvendo no Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Duarte Bechir) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Rômulo Viegas.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  -  Caro  Deputado  Duarte  Bechir,  que  preside  os

trabalhos  do  Plenário  da  Assembleia  nesta  tarde  de  quinta-feira,  em  que  vamos

encerrar as atividades no Plenário - mas na semana que vem ainda teremos algumas

comissões trabalhando na Casa -, quero partilhar do pensamento de V. Exa., que há

alguns  momentos  fez  uma  colocação  de  extrema  importância.  Os  pilares  que

sustentam a democracia são o conjunto de políticos que representam a Situação, que

apoiam o governo, e dos políticos que representam a Oposição ao governo. E nós

aceitamos o posicionamento da Oposição, pois é natural que ela faça o trabalho, e a

democracia  lhe  garante  direito  e  voz,  mas  o  que  é  dito  aqui  pela  Oposição  vai

totalmente ao contrário do que vemos no sentimento da população mineira. Jornais

desta semana demonstram que o governo Anastasia na Capital  mineira tem uma

aprovação de 63%. Quando andamos pelas cidades mineiras - V. Exa.,  Deputado

Duarte Bechir, parlamentar atuante, visita de forma sistemática e participativa as suas

cidades, assim como todos nós e o Deputado Luiz Henrique -, sentimos de perto o

carinho  que  Prefeitos,  Prefeitas,  Vereadores  e  Vereadores  têm  para  com  nosso

grande líder, o Senador Aécio Neves, e para com o nosso governo, nas pessoas do

Governador Anastasia, do Vice-Governador Alberto Pinto Coelho e de toda a equipe

de  governo.  Eles  têm  altos  elogios,  fruto  dos  convênios  celebrados  entre  as

Prefeituras  mineiras  e  o  governo  do  Estado.  Quando  V.  Exa.  conversa  com  um

Prefeito que o apoia e pergunta a ele se está satisfeito com o resultado do convênio

celebrado entre o Município dele e o governo de Minas, com certeza ele afirma que

sim. Quando se pergunta não apenas aos Prefeitos de Minas Gerais, mas também

aos Prefeitos brasileiros como está o resultado dos convênios firmados com a União,

com o governo federal, acredito que um percentual muito pequeno esteja satisfeito.

Isso  ocorre  porque  há  uma  burocracia  ferrenha  por  parte  da  Caixa  Econômica
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Federal.  Dinheiro  existe,  mas  não  sai.  Conheço  vários  Prefeitos  que  são

pressionados, no dia a dia, para a conclusão das obras pactuadas, conveniadas com

o governo federal, porém o dinheiro para concluí-las não sai,  o que é lamentável.

Quando  saímos  desse  pacto  de  convênios  firmados  entre  os  entes  federados,

ficamos ouvindo discursos críticos em relação à tratativa da saúde. Entretanto, ao

assistir à televisão, percebemos que o caos da saúde ocorre em âmbito de Brasil. É

brasileiro  o  problema da saúde.  Será  que todos  os  Governadores estão  errados,

Deputado Duarte Bechir? Será que todos os Prefeitos e Prefeitas deste Brasil estão

deixando de dar atenção à saúde do povo brasileiro? Não serei injusto a ponto de

colocar o problema do quesito da saúde somente nas mãos do atual governo federal.

Não,  essa é  uma questão histórica,  difícil  de  ser  resolvida,  mas  que tem de ser

resolvida, como tenho dito sempre desta tribuna, com um novo modelo de distribuição

de recursos - não entra em discussão se modelo socialista ou neoliberal. Os gestores

públicos - Prefeitos, Prefeitas, Governadores, Governadoras - precisam ter condições

de fazer um orçamento real. Eles têm de ter dinheiro, ou seja, a peça orçamentária

tem de estar aliada ao aspecto financeiro e patrimonial para atender não apenas a um

segmento da sociedade, mas a todos os segmentos. Todo gestor público tem de ter

uma visão  de  conjunto.  Ele  não  pode  estar  preocupado  com  apenas  resolver  o

problema da educação e da saúde, deixando de lado a segurança. Olhemos para a

segurança  no  Brasil,  que  é  extremamente  complicada.  Quando  nos  dirigimos  às

terras  mineiras,  observamos  que,  embora  aqui  haja  muitos  problemas,  o  nosso

governo que está aí, já há 12 anos, fez uma diferença enorme. Andem pelas Minas

Gerais,  andem  pelas  cidades,  conversem  com  os  Prefeitos  e  Prefeitas,  com  os

Vereadores,  e  ouvirão  altos  elogios  ao  nosso  Líder,  Senador  Aécio  Neves,  que

encontrou o Estado em sérias dificuldades. A dívida pública tão comentada já existia.

Não foi o Aécio Neves quem criou essa dívida. Fala-se em déficit zero e em choque

de  gestão,  que  são  coisas  distintas,  separadas,  que  não  podem  se  misturar.  A

tentativa de misturar essas coisas é lamentável.  Déficit  zero é diferente de dívida

pública.  A  dívida  pública  já  existia.  O  que  o  Aécio  fez  foi  equilibrar  as  contas

anualmente, fazer uma operação contábil anual, ano a ano. E ele fez isso com sua

competência,  ao  lado  do  seu  grande  Vice-Governador  à  época,  hoje  nosso
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Governador Anastasia. Com V. Exa., Deputado Duarte Bechir, com o Deputado Luiz

Henrique, temos orgulho de pertencer à base deste governo, porque sabemos que

ele  faz  a  diferença.  Quantas  coisas  foram  conquistadas  nesses  últimos  anos?

Esperaremos, temos de ser leais e sinceros. O meu PSDB ficou por oito anos no

governo e não teve coragem de rever o pacto federativo. Repito: não teve. Todavia o

governo que aí está no governo federal, há 12 anos, do PT, também não teve essa

coragem até o presente momento. Esperemos por este governo que está aí,  que,

como colocaram aqui, parece ser uma panaceia a solução de todos os problemas.

Não adianta eu, ao receber um cargo, uma função, ficar falando que encontrei essa

ou aquela situação. Que se resolva. Não me acho em condições de resolver, mas

tenho  de  fazê-lo.  Não  adianta  ficar  maculando  o  que  passou.  Se  passou  e  está

errado, então vamos reconhecer que se errou. Quem se colocou em condições de

resolver  que  resolva.  Coloquem  mais  recursos  nas  mãos  dos  Governadores  e

Prefeitos. Quero encerrar,  Sr.  Presidente, Deputado Duarte Bechir,  agradecendo a

todos  os  funcionários  da  Casa,  aos  integrantes  das  nossas  comissões,  aos

funcionários do meu gabinete e à imprensa, porque estamos terminando um semestre

com chave de ouro, capitaneados pelo Presidente da Casa, Deputado Dinis Pinheiro,

e toda a Mesa da nossa Assembleia. Agora estaremos nas nossas bases políticas,

andando,  visitando  os  Prefeitos,  participando  das  eleições  municipais.  E,  claro,

espero  que  todos  os  Prefeitos  tenham  essa  visão,  da  necessidade  de  um  novo

modelo  que coloque mais  recursos  nas mãos dos  Governadores  e Prefeitos.  Um

abraço ao  Governador  Anastasia,  ao  Vice-Governador  Alberto  Pinto  Coelho  e  ao

nosso Senador Aécio Neves, que se encontra cada vez mais atuante, e não apenas

em Minas, mas pelo Brasil, e também a V. Exa., Deputado Duarte Bechir, que preside

este trabalho. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 17, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia:  (-  A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 17/7/2012.)

Levanta-se a reunião.
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ATA DA 12ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO - NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/12/2011

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio,

Gustavo  Perrella,  Romel  Anízio  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado,  Romel  Anízio  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Suspende-

se a reunião. Às 18 horas são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados

Zé Maia,  Doutor  Viana,  Antônio  Júlio,  Gustavo Perrella,  João Vítor  Xavier,  Romel

Anízio  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária; e o Deputado André Quintão, membro da Comissão de Membros das

Comissões Permanentes - § 1º do Art. 204 do Regimento Interno. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, dos

Projetos de Lei nºs 2.520/2011 com as Emendas n°s 1 , 2, 47 e 112 apresentadas por

Parlamentares; com as Emendas n°s 151, 152, 154 a 1 81, 183 a 186, 188 a 192, 195

a 199, 202, 205 a 210, 212 a 222, 224 a 227, 229 e 230 apresentadas pela Comissão

de Participação Popular; com as Emendas n°s 232 a 3 32 e as Subemendas n° 1 às

Emendas nºs 42, 110, 113, 120, 121, 140, 144, 153, 162, 178, 182, 187, 193, 194,

200, 201, 203, 204, 211, 223, 228 e 231 apresentadas ao final do Parecer; e pela

rejeição das Emendas n°s 6, 7, 9 a 19, 21, 23, 24, 26 a 33, 35 a 38, 40, 43, 45, 46, 48

a 107, 114, 115, 117, 119, 122, 125 a 128, 130, 132, 137, 138, 141, 142 e 145 a 150

(relator: Deputado Doutor Viana); e 2.521/2011 com as Emendas nºs 1 a 19, 21, 22,

23, 47 a 52, 57 a 65, 69, 70, 73 a 77, 83 a 96, 99 a 130, 137 a 177, 180 a 184, 203 a

211, 214 a 216, 218, 221, 225, 227, 228 a 265, 269 a 290, 292 a 295, 297 a 309, 364

a 373, 377, 382, 383, 388 a 391, 393 a 396, 399 a 414, 417 a 420, 443 a 472, 474,
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476, 478, 480 a 483, 485 a 489 e 491 a 497, apresentadas por Parlamentares; com

as Emendas nºs 514 a 533 e 535 a 537 apresentadas pela Comissão de Participação

Popular; com as Emendas nºs 415 e 416 apresentadas pela Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia; com as Emendas nºs 538 a 613 e as Subemendas nº 1 às

Emendas nºs 30, 132, 136, 185, 291 apresentadas ao final do Parecer; e pela rejeição

das Emendas nºs 24 a 29, 31 a 46, 53 a 56, 66 a 68, 71, 72, 78 a 82, 97, 98, 131, 133

a 135, 178, 179, 186 a 202, 212, 213, 217, 219, 220, 222 a 224, 226, 266 a 268, 296,

310 a 329, 330 a 363, 374 a 376, 378 a 381, 384 a 387, 392, 397, 398, 421 a 442,

473, 475, 477, 479, 484, 490, 498 a 513 e 534 (relator: Deputado Zé Maia). Cumprida

a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

desconvoca a reunião de hoje às 21 horas, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 34/2012, EM

26/4/2012

Às 13h56min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  Luiz  Henrique  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente  “ad  hoc”,  Deputada  Maria

Tereza Lara, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se

tratar  da  primeira  reunião  da  Comissão.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e, a seguir, determina a distribuição

das cédulas  de votação,  devidamente rubricadas, e convida o Deputado Sargento

Rodrigues  para  atuar  como  escrutinador.  Apurados  os  votos,  são  eleitos  para

Presidente  o  Deputado  Luiz  Henrique  e  para  Vice-Presidente  a  Deputada  Luzia

Ferreira, ambos com três votos cada um. Empossado, o Presidente eleito, Deputado

Luiz Henrique, designa a Deputada Maria Tereza Lara relatora da matéria. Cumprida

a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.
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Luiz Henrique, Presidente – Maria Tereza Lara – Sargento Rodrigues.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/7/2012

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Sebastião Costa, Bruno Siqueira, Glaycon Franco e Pompílio Canavez

(substituindo  o  Deputado  André  Quintão,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.278,  3.279,  3.285,  3.273,  3.293,  3.297 e 3.289/2012 (Deputado André  Quintão);

3.276, 3.287, 3.291 e 3.292/2012 (Deputado Bruno Siqueira);  3.270, 3.271,  3.280,

3.288 e 3.296/2012, 2.028 e 2.470/2011 (Deputado Gustavo Valadares, em virtude de

redistribuição no caso dos dois últimos projetos); 3.272, 3.275, 3.277, 3.286, 3.284,

3.290  e  3.294/2012  (Deputado  Luiz  Henrique).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e

juridicidade  do  Projeto  de  Resolução  nº  2.317/2011  com  a  Emenda  nº  1  e  dos

Projetos  de Lei  nºs  878/2011 e 2.796/2012 na forma do Substitutivo nº  1 (relator:

Deputado Pompílio Canavez, em virtude de redistribuição); 1.471/2011 na forma do

Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado Bruno Siqueira,  em  virtude  de redistribuição);

2.089/2011  e  3.011/2012  com  a  Emenda  nº  1  e  3.250/2012  (relatora:  Deputada

Rosângela Reis, em virtude de redistribuição); 2.876/2012 na forma do Substitutivo nº

1  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa);  3.204/2012  na  forma  do  Substitutivo  nº  1

(relator: Deputado Gustavo Valadares; leitor: Deputado Glaycon Franco) e 3.251/2012

(relator: Deputado Glaycon Franco). O Projeto de Lei nº 1.454/2011 é convertido em

diligência à Secretaria de Educação (relator: Deputado Bruno Siqueira); o Projeto de
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Lei  nº  2.305/2011,  à  Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão;  o  Projeto  de  Lei  nº

2.873/2012,  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  (relator:  Deputado

Sebastião Costa);  e os Projetos de Lei nºs 3.147/2012 (relator: Deputado Gustavo

Valadares;  leitor:  Deputado  Sebastião  Costa)  e  3.148/2012  (relator:  Deputado

Glaycon Franco, em virtude de redistribuição), à Secretaria de Saúde. Os pareceres

sobre os Projetos de Lei nºs 1.630 e 1.865/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa,

em virtude de redistribuição no caso do segundo projeto) deixam de ser apreciados

em virtude, respectivamente, de solicitações de prorrogação do prazo regimental e de

prazo regimental formuladas pelo relator. Após discussão e votação, é aprovado o

parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei nº

2.974/2012 (relator: Deputado Gustavo Valadares; leitor: Deputado Glaycon Franco).

O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.195/2012 deixa de ser apreciado em virtude de

solicitação de prazo regimental formulada pelo Deputado Glaycon Franco, relator em

virtude  de  redistribuição.  O  Projeto  de  Lei  nº  3.242/2012  é  retirado  da  pauta,

atendendo-se  a  requerimento  da  Deputada  Rosângela  Reis,  aprovado  pela

Comissão. O Deputado Bruno Siqueira retira-se do recinto. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  526/2011  e  3.162/2012  (relatora:  Deputada

Rosângela Reis, em virtude de redistribuição no caso do segundo projeto); 3.212 e

3.259/2012  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira;  leitor:  Deputado  Glaycon  Franco);

2.284/2011,  3.217  e  3.255/2012  (relator:  Pompílio  Canavez,  em  virtude  de

redistribuição);  3.137,  3.240  e  3.253/2012  (relator:  Deputado  Glaycon  Franco)  e

2.981/2012 (relator:  Deputado Sebastião  Costa).  Passa-se à  3ª  Fase da 2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento em que se solicita seja

baixado em diligência ao autor o Projeto de Lei nº 3.246/2012. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão – Luiz Henrique – Glaycon Franco.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS ENCHENTES,

EM 5/7/2012

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago e

Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Nos termos do art. 120, III,

do  Regimento  Interno,  o  Presidente,  Deputado  Arlen  Santiago,  declara  aberta  a

reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião se destina a debater a aplicação dos recursos repassados aos municípios

Mineiros para reparação dos danos decorrentes das enchentes e debater a temática

da  Comissão.  Ato  contínuo,  o  Presidente  designa  como  relator  da  Comissão  o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, momento em que se faz presente a Deputada Liza

Prado  (substituindo  o  Deputado  Gustavo  Corrêa,  por  indicação  da  Liderança  do

BAM). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs.

Ten. Cel. PM Fabiano Villas Bôas, Secretário Executivo da Coordenadoria Estadual

de Defesa Civil - Cedec; e representando o Cel. PM Luís Carlos Dias Martins, Chefe

do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil; Márcio

José dos Reis Santos, Gerente de Coordenação e Monitoramento da Diretoria  de

Operações, representando o Sr. Luiz Alberto Dias Mendes, Diretor de Operações do

DER-MG;  Paulo  Antônio  Moreira  Avelar,  Diretor  da  PRS  Engenharia  Consultiva;

Eduardo  Chagas  Ribeiro,  Capitão  do  Corpo  de  Bombeiros,  Chefe  da  Divisão

Operacional  do  Comando  Operacional  de  Bombeiros  -  COB  -;  e  Gleber  Antônio

Penido  Valle  Junior,  Capitão  do  Corpo  de  Bombeiros,  Adjunto  do  Planejamento

Estratégico  Operacional  do  Estado-Maior,  que são convidados a  tomar  assento  à

mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
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são aprovados requerimentos dos Deputados: Arlen Santiago (3) em que solicita: 1)

seja convidado o superintendente  do  DNIT para  que venha a Minas  Gerais;  seja

enviado pedido de  providências  para  que seja  feito  um plano para  prevenção de

rodovias federais em Minas Gerais em relação ao período chuvoso do final de 2012 e

início  de  2013;  e  seja  enviado  pedido  de  informações  acerca  dos  pontos  que  já

sofreram interrupção total e que se esburacaram totalmente na época de todas as

chuvas na BR 251, e qual o planejamento para se evitar que estes fatos ocorram; 2)

seja convidado o Presidente da Cemig, Sr. Djalma Morais, para que apresente a esta

Comissão  os  projetos  existentes  em  que  a  Cemig  é  parceira  de  barragens  que

poderão ser construídas e que servirão também para evitar enchentes; a exemplo da

de Guaraciaba, que poderia proteger Ponte Nova, além das barragens que a Cemig

já tem; seja enviado pedido de informações acerca do seu plano de manejo contra

enchentes e para explicar a demora em ligar poços artesianos públicos com energia

elétrica para combate à seca; e 3) seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de

Transporte  e  Obras  Públicas,  solicitando  providências  para  que  faça,  através  do

DEOP e do DER, a avaliação dos muros de contenção de enchentes do Rio São

Frnaciso, construídos após as enchentes de 1979 nos Municípios de Manga, São

Francisco e Januária que, aparentemente, não receberam mais manutenção; Arlen

Santiago,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Liza  Prado  (3)  em  que  solicitam:  1)  seja

encaminhado  ofício  à  Codevasf-MG  para  que  avalie  os  muros  de  arrimo  de

prevenção de enchentes do Rio São Francisco após o ano de 1979 nos Municípios de

Manga, São Francisco e Januária e quais outras providências têm sido tomadas pela

Codevasf com relação às possíveis enchentes na área da Codevasf; e seja convidado

o  superintendente  de  Minas  Gerais,  Sr.  Aldimar  Rodrigues,  para  que  venha  em

reunião desta Comissão;  2)  sejam encaminhados ofícios a todos os prefeitos  e a

todas  as  coordenadorias  de  Defesa  Civil  do  Estado  solicitando  as  seguintes

informações:  o  município  já  decretou  estado  de  emergência  por  motivo  de

enchentes?  Em  que  anos?  Houve  perdas  de  vidas  humanas  ou  destruição  de

residências? Existem residências em áreas de risco no município? Que meios e que

obras seriam prioritárias para evitar os efeitos das enchentes? O município gostaria

de comparecer aos trabalhos desta Comissão ou de encaminhar sugestões a esse
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respeito?;  e  3)  seja  encaminhado  ofício  ao  Ministério  da  Integração  solicitando

informações sobre quantos municípios mineiros possuem o cartão de pagamento da

Defesa  Civil;  quantos  possuem  planos  de  trabalho  para  atendimento  aos  danos

causados  por  enchentes;  e  quantos  desses  planos  de  trabalho  foram  atendidos;

Dalmo Ribeiro Silva e Liza Prado (3) em que solicitam: 1) seja encaminhado pedido

de providências à Cemig para que acompanhe a Copasa na realização do Programa

Água nas Escolas, do governo estadual, assegurando a ligação dos poços artesianos

para  atender  as  escolas;  2)  seja  encaminhado  pedido  de  providências  ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - SER-MG para

que  promova  capacitação  de  agentes  municipais  com  relação  a  questões  de

engenharia,  com  vistas  a  dar  celeridade  ao  atendimento  das  emergências

relacionadas aos impactos dos desastres naturais, sobretudo os relativos ao excesso

de chuvas nos municípios; e 3) seja encaminhado ofício à Coordenadoria Estadual de

Defesa  Civil  solicitando  informações  sobre  os  desastres  decorrentes  das  chuvas

excessivas nos anos 2011 e 2012, incluindo números relacionados às emergências e

a seus atendimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Arlen Santiago, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva – Liza Prado.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

5/7/2012

Às  10h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Liza  Prado

(substituindo o Deputado Gustavo Corrêa, por indicação da Liderança do BAM) e os

Deputados Délio  Malheiros, Lafayette de Andrada e Rogério Correia, membros da

supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado Délio

Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
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e discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência informa que faz retirar da pauta da

reunião  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  28/2012,  em  2º  turno,  por  falta  de

pressupostos  regimentais.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado o  parecer  pela

rejeição  do  Substitutivo  nº  1  apresentado  em  Plenário  e  pela  aprovação  do

Substitutivo nº 2 que apresenta ao Projeto de Lei nº 3.128/2012, no 1º turno (relator:

Deputado Lafayette de Andrada).  Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Neider Moreira, Presidente - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Liza Prado -

Pompílio Canavez.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 9/7/2012

Às 10h15min, comparece no Auditório da Comunidade Terapêutica Sagrada Família

o  Deputado  Paulo  Lamac,  membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião, dispensa

a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada  e  a  subscreve.  A

Presidência informa que a reunião se destina a debater o enfrentamento do “crack” na

região de Passos. A seguir, interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra.  Andrea  Curtolo  Martins,  Supervisora  do  Caps-ad  no  Município  de  Passos,

representando José Hernani Silveira, Prefeito Municipal de Passos; e os Srs. Éder da

Silva  Capute,  Diretor  de  Secretaria  das  Promotorias  de  Justiça  da  Comarca  de

Passos;  Ten.-Cel  Ronaldo  Rezende  dos  Anjos,  Comandante  do  12º  Batalhão  de

Polícia  Militar  de  Passos;  Thiago  Gomes  Ribeiro,  Delegado  de  Polícia  Civil,

representando Carlos Alves Francisco, Delegado Regional de Polícia Civil de Passos;

José Carlos de Faria,  Presidente da Associação Comunidade Terapêutica Sagrada

Família;  Cloves  Eduardo  Benevides,  Subsecretário  de  Políticas  sobre  Drogas  da

Secretaria de Estado de Defesa Social; Pastor Wellington, Presidente da Federação

Brasileira  de  Comunidades  Terapêuticas  Evangélicas;  Paulo  de  Mello  e  Souza,
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Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Passos; Carlos Alberto

Thomazelli  Penha,  Defensor Público,  os  quais  são convidados a tomar assento à

mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Paulo Lamac, Presidente - Doutor Wilson Batista - Glaycon Franco.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2012

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Rômulo Viegas (substituindo a Deputada Luzia Ferreira, por indicação da Liderança

do  BTR)  e  Tadeu  Martins  Leite  (substituindo  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  por

indicação  da  Liderança  do  PMDB),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tadeu Martins Leite, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. Suspende-se a reunião. Reabertos os trabalhos às

10h38min,  registra-se  a  presença  dos  Deputados  Célio  Moreira,  Doutor  Viana

(substituindo o Deputado Gustavo Corrêa, por indicação da Liderança do BAM) e

Lafayette  de  Andrada  (substituindo  a  Deputada  Luzia  Ferreira,  por  indicação  da

Liderança do BTR). O Presidente, Deputado Célio Moreira, informa que a reunião se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no

“Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses: dos Srs. Anderson

Marques Martinez Lara, Diretor de Apoio Técnico da Superintendência Regional de

Regularização Ambiental – Central Metropolitana (22/6/2012), e Adriano Magalhães

Chaves, Secretário de Meio Ambiente (6/7/2012). O Presidente acusa o recebimento
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do Projeto de Lei nº 878/2011, no 1º turno, do qual designou como relator o Deputado

Gustavo Corrêa. Registra-se a presença do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão

do parecer do relator,  Deputado Célio Moreira,  que conclui pela aprovação,  no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 1.799/2011 na forma do Substitutivo nº 1 e pela rejeição

das Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, é apresentada a

Proposta de Emenda nº 1 ao Substitutivo pelo Deputado Lafayette de Andrada. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida

a votação,  é aprovada a Proposta de Emenda nº  1 e,  em seguida,  é dada nova

redação ao parecer.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a  Presidência  agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as próximas

reuniões extraordinárias, hoje, às 20 horas, para apreciar os pareceres dos Projetos

de Lei nºs 2.482/2011 e 1.630/2011, e amanhã, às 10h15min, 14h45min e 20 horas,

para  apreciar  os  pareceres  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.799,  1.630  e  2.482/2011,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Célio Moreira, Presidente – Duarte Bechir – Zé Maia.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/7/2012

Às 19h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, João Vítor Xavier, Romel Anízio e Ulysses Gomes, membros da supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Zé Maia,  declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Presidente retira da pauta o Projeto de Lei nº 3.099/2012

por  haver  sido  apreciado  em  reunião  anterior.  Após  discussão  e  votação,  são
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aprovados,  cada  um por  sua vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do

Projeto  de  Lei  Complementar  nº  28/2012  (relator:  Deputado Doutor  Viana)  e  dos

Projetos de Lei nºs 2.382/2012 (relator: Deputado Romel Anízio); 2.401/2012 (relator:

Deputado Ulysses Gomes); e 2.783/2012 (relator: Deputado Doutor Viana), todos na

forma do vencido no 1º turno; 2.344 e 3.057/2012 (relator: Deputado Romel Anízio);

2.996/2012 (relator:  Deputado Zé Maia);  3.033/2012 (relator:  Deputado João Vítor

Xavier); 3.056/2012 (relator: Deputado Ulysses Gomes); 3.058 e 3.211/2012 (relator:

deputado  Doutor  Viana);  pela  aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

1.799/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, com as Emendas nºs 3 a 5 (relator: Deputado Romel

Anízio);  2.920/2012  com a  Emenda nº  1,  da  Comissão de Constituição  e  Justiça

(relator:  Deputado  Zé  Maia)  e  3.298/2012  (relator:  Deputado  João  Vítor  Xavier).

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente – João Vítor Xavier – Ulysses Gomes - Ivair Nogueira - João

Leite - Romel Anízio

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/7/2012

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana,

Gustavo  Perrella,  João  Vítor  Xavier,  Rômulo  Viegas  (substituindo  o  Deputado Zé

Maia,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado)  e  Tadeu

Martins Leite (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do

PMDB),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Suspende-

se  a  reunião.  Às  10h52min  são  reabertos  os  trabalhos  com  a  presença  dos
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Deputados Doutor Viana, Antônio Júlio, João Vítor Xavier, Tiago Ulisses e Lafayette

de Andrada (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do Bloco

Transparência  e  Resultado).  Estão  presentes  também  os  Deputados  Adalclever

Lopes e Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei Complementar nº 28/2012 e os Projetos de

Lei nºs 1.799, 2.344, 2.382 e 2.401/2011 e 2.783, 2.996, 3.033, 3.056 a 3.058, 3.211 e

3.298/2012 são retirados da pauta por não cumprirem pressupostos regimentais. Na

fase de discussão do parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que conclui

pela rejeição das Emendas nºs 1 a 11 apresentadas ao Projeto de Lei nº 3.099/2012 e

pela  aprovação das Emendas  nºs  12  e 13 ao  Substitutivo  nº  2,  é  apresentada a

Proposta  de  Emenda  nº  1,  do  Deputado  Rogério  Correia,  que  recebeu  opinião

favorável  do  relator.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer,  salvo  a

proposta de emenda. Submetida a votação, é aprovada a Proposta de Emenda nº 1.

É dada nova redação ao parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

reuniões extraordinárias dos dias 11/7, às 20 horas, 12 e 13/7, às 10 e às 20 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana – Romel Anízio – Ulysses Gomes – João Vítor

Xavier.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 11/7/2012

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os  Deputados  Bosco,  Duarte  Bechir  e  Glaycon  Franco,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Bosco,  declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte

Bechir, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar
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proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 349, 828 e 1.169/2011 são retirados

de pauta por terem sido apreciados em reunião anterior. Em seguida, a Presidência

suspende  a  reunião,  por  uma hora,  para  entendimentos.  Reabertos  os  trabalhos,

comparecem na Sala das Comissões o Deputado Duarte Bechir, Neilando Pimenta e

João  Leite  (substituindo  este  ao  Deputado  Bosco,  por  indicação  do  BTR).  Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação das Emendas nº 1, na

forma da Subemenda nº 1, e nº 2, ao Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 302/2011

(relator:  Deputado João  Leite).  Passa-se  à 2ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.994  e

3.059/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária e para as reuniões extraordinárias de amanhã, às 9h30min e às 14 e 20

horas, desconvoca para as reuniões extraordinárias de hoje às 15 horas e 20h30min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Bosco, Presidente – Carlin Moura – Ulysses Gomes.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta e

Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada Comissão. O Presidente, Deputado

Carlos Pimenta, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento

Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a debater as condições de trabalho dos empregados em empresas

de transporte de valores e a discutir e votar proposições da comissão, momento em

que se faz presente a Deputada Liza Prado. A Presidência interrompe os trabalhos
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ordinários da reunião para ouvir os Srs. Alessandra Parreiras Ribeiro, Auditora Fiscal

do  Trabalho  e  Chefe  da  Seção de Relações do Trabalho,  representando Alysson

Paixão de Oliveira Alves, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego de Minas

Gerais;  José  Boaventura  Santos,  Presidente  da  Confederação  Nacional  dos

Trabalhadores Vigilantes - CNTV -; Emanoel da Silva Sady, Presidente do Sindicato

dos Empregados em Empresas de Transporte de Valores do Estado de Minas Gerais

- Sinttrav -; Marta de Freitas, Coordenadora do Fórum Sindical e Popular de Saúde e

Segurança do Trabalhador; Regina Fátima Abrantes Ezequiel, Assessora Jurídica do

Sindicato  das  Empresas  de  Transportes  de  Valores  do  Estado  de  Minas  Gerais;

representando Alvimar Geraldo Marinho, Presidente do Sindicato; e Vinicius Marcus

Nonato da Silva, da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, representando o Sr.

Raimundo  Cezar  Britto  Aragão,  Presidente  da  Comissão  Nacional  de  Relações

Internacionais do Conselho Federal da OAB, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Celinho do Sinttrocel, autor do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Ausentam-se da reunião o Deputado Carlos Pimenta e a Deputada Liza Prado. O

Deputado Celinho do Sinttrocel assume a direção e retoma os trabalhos ordinários da

Comissão. A matéria constante na pauta deixa de ser apreciada por falta de quórum.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. A Presidência recebe, para serem apreciados

em reunião posterior, requerimentos dos Deputados Celinho do Sinttrocel e Carlos

Pimenta,  em  que  solicitam:  1)  seja  realizada  visita  técnica  da  Comissão  a  uma

empresa de transporte de valores, com a presença do Ministério Público do Trabalho,

da Superintendência do Trabalho e Emprego de Minas Gerais e do Sindicato dos

Empregados em Empresas de Transporte de Valores do Estado de Minas Gerais –

Sinttrav -, para verificar denúncias recebidas nesta reunião, relativas à inadequação

das  condições  de  trabalho,  como  ausência  de  banheiros,  jornada  de  trabalho

excessiva, ausência de intervalo para almoço, entre outros; 2) sejam encaminhadas

notas  taquigráficas  desta  reunião  aos  seguintes  órgãos  para  conhecimento  e
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providências  cabíveis:  Organização  Internacional  do  Trabalho  –  OIT  -,  Corte

Interamericana de Direitos  Humanos,  Ministério  do Trabalho e Emprego – MTE -,

Ministério  Público  do  Trabalho  Federal  e  Estadual,  Polícia  Federal,  Comissão  de

Direito Sindical da OAB-MG, Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, Instituto

Nacional de Seguridade Social e Prefeitura de Belo Horizonte; e 3) seja encaminhado

ofício  à  Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  Emprego  de  Minas  Gerais,

solicitando  relatório  de  fiscalização  do  trabalho  nas  empresas  de  transportes  de

valores  nos  últimos  dois  anos.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares e demais presentes, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião extraordinária dia 12/7/2012, às 14h30min, na

Sala das Comissões, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Carlos Pimenta, Presidente – Duarte Bechir – Liza Prado.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Luiz  Henrique  e  Antônio  Carlos  Arantes,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Antônio  Carlos

Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de

redação  final  e  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 327 e 349/2011 (Deputada

Luzia Ferreira) e 1.782/2011 e 3.257/2012(Deputado Antônio Carlos Arantes). Passa-

se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos

Projetos  de Lei  nºs 327,  349,  1.782/2011 e 3.257/2012.  Cumprida a finalidade da

reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  desconvoca  a

reunião extraordinária de hoje, às 20h30min, convoca para a reunião ordinária de
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amanhã, às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo - Luzia Ferreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 526/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural de

Mumbuca – CCDM –, com sede no Município de Jequitinhonha.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  526/2011 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário  de  Desenvolvimento  Rural  de  Mumbuca  –  CCDM  –,  com  sede  no

Município de Jequitinhonha, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

fundado em 1983 com o escopo de prestar assistência social aos mais necessitados.

Com esse propósito, a instituição estuda os problemas da comunidade e procura

solucioná-los por meio de atividades comunitárias; incentiva a solidariedade entre os

moradores do Povoado de Laranjeiras; fomenta o desenvolvimento social, econômico

e cultural; defende o direito a atendimento nas áreas de saúde, educação, cultura,

transporte,  moradia  e  saneamento  básico;  organiza  a  construção  de  moradias

populares e hortas comunitárias; combate a fome e a miséria.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  no  Município  de

Jequitinhonha pelo Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural de Mumbuca,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 526/2011, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Carlos Pimenta, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 12/7/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento da Sra. Antônia

Gomes de Castro, ocorrido em 6/7/2012, em Heliodora. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  “b”  a  “d”,  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de  aplauso  à  subseção  de  Curvelo  da  OAB  pelos  80  anos  de  sua  instalação

(Requerimento nº 3.167/2012, do Deputado Doutor Viana);

de  congratulações  com  o  Sr.  Reinaldo  Landulfo  Teixeira,  Prefeito  Municipal  de

Capitão  Eneias,  pelo  recebimento  do  Prêmio  Sebrae  Prefeito  Empreendedor,  na

etapa nacional, nas categorias Compras Públicas dos Pequenos Negócios Locais e

Lei Geral Municipal (Requerimento nº 3.186/2012, do Deputado Luiz Henrique);

de congratulações com a comunidade de Cachoeira de Minas pelos 88 anos de

emancipação desse Município  (Requerimento  nº  3.199/2012,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Maria  da  Fé  pelos  100  anos  de

emancipação desse Município  (Requerimento  nº  3.201/2012,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com o Frigorífico BRF - Brasil Foods S.A., de Uberlândia, por ser

o único frigorífico mineiro com habilitação sanitária e veterinária para exportar carne

suína para a China (Requerimento nº 3.204/2012, da Deputada Liza Prado);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Bom  Despacho  pelos  100  anos  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  3.205/2012,  da  Deputada  Liza

Prado);

de congratulações com a subseção de Ouro Fino da OAB pelos 73 anos de sua
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instalação (Requerimento nº 3.217/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Asilo Santo Antônio, de Uberaba, pelos 100 anos de sua

fundação (Requerimento nº 3.237/2012, do Deputado Antonio Lerin);

de congratulações com a Cenibra pelo recebimento do Prêmio Mineiro de Gestão

Ambiental,  concedido  pelo  governo  do  Estado  (Requerimento  nº  3.240/2012,  do

Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com a Arcelor Mittal, unidade Juiz de Fora, pelo recebimento do

Prêmio  Mineiro  de  Gestão  Ambiental,  concedido  pelo  governo  do  Estado,  e  pela

conquista do Troféu Destaque na mesma premiação, em virtude do diferencial nos

quesitos criatividade, inovação e sustentabilidade (Requerimento nº 3.241/2012, do

Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com a Votorantim Metais Zinco S. A, unidade Morro Agudo, em

Paracatu, pelo recebimento do Prêmio Mineiro de Gestão Ambiental, concedido pelo

governo do Estado, e pela conquista do Troféu Destaque na mesma premiação, em

virtude  do  diferencial  nos  quesitos  criatividade,  inovação  e  sustentabilidade

(Requerimento nº 3.242/2012, do Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com o Sr. Jackson de Oliveira dos Santos por sua contribuição

para  os  trabalhos  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência  (Requerimento  nº

3.248/2012, do Deputado Marques Abreu);

de congratulações com o Sr. Joaquim Herculano Rodrigues por sua posse no cargo

de  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  para  o  biênio  2012-2014  (Requerimento  nº

3.253/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a subseção de Pouso Alegre da OAB pelos 80 anos de sua

instalação (Requerimento nº 3.254/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Amparo pelos 73 anos

de emancipação desse Município (Requerimento nº 3.255/2012, do Deputado Fábio

Cherem);

de congratulações com o Sr. Cláudio Costa, Presidente do Tribunal de Justiça, pela

assinatura do termo de cooperação para a implantação da metodologia da justiça

restaurativa  no  âmbito  do  Poder  Judiciário  (Requerimento  nº  3.270/2012,  do

Deputado Duarte Bechir);
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de  congratulações  com  o  Governador  do  Estado  pela  assinatura  do  termo  de

cooperação para a implantação da metodologia da justiça restaurativa no âmbito do

Poder Judiciário (Requerimento nº 3.271/2012, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade de Januária pelos 179 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 3.272/2012, do Deputado Duilio de Castro);

de congratulações com a nova diretoria da CUT-MG (Requerimento nº 3.280/2012,

do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Ouro  Preto  pelos  301  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 3.285/2012, do Deputado Duilio de

Castro);

de congratulações com a comunidade de Carmo do Paranaíba pelos 136 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 3.286/2012, do Deputado Duilio de

Castro);

de congratulações com o Sr. Luiz Gonzaga Paes Landim pela posse no cargo de

Superintendente da Sudene (Requerimento nº 3.322/2012, da Deputada Liza Prado);

de  congratulações  com  Poliana  de  Fátima,  José  Humberto  (Batata),  Dimas

Gonçalves, Renato Delfino e Marcos Paulo, atletas da Associação dos Deficientes

Físicos de Uberaba, que conquistaram medalhas na 1ª Etapa Nacional do Circuito

Loterias  Caixa  Brasil  2012  (Requerimento  nº  3.351/2012,  do  Deputado  Marques

Abreu);

de  congratulações  com  o  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Meio

Ambiente, por sua participação na Conferência da ONU Rio+20, em que apresentou

as  realizações  do  Estado  para  o  desenvolvimento  sustentável  (Requerimento  nº

3.382/2012, da Comissão de Meio Ambiente);

de  apoio  ao  Sr.  Fernando  Lugo,  ex-Presidente  do  Paraguai,  uma  vez  que  o

“impeachment”  que  sofreu  constituiu  um  golpe  parlamentar  de  direita  e  um

rompimento da democracia (Requerimento nº 3.387/2012, da Comissão de Direitos

Humanos);

de  repúdio  ao  Senado  Federal  do  Paraguai  pela  forma  como  foi  conduzido  o

processo  de  “impeachment”  do  ex-Presidente  Fernando  Lugo,  uma  vez  que  a

soberania  popular  foi  agredida,  ferindo-se  normas  elementares  da  ordem



1099
____________________________________________________________________________

constitucional,  a  começar  pelo direito  de defesa (Requerimento nº  3.389/2012,  da

Comissão de Direitos Humanos);

de  congratulações  com as autoridades que menciona pela  colaboração com as

atividades  do  Programa  Educacional  de  Resistência  às  Drogas,  da  PMMG

(Requerimento  nº  3.390/2012,  da  Comissão  Especial  para  o  Enfrentamento  do

Crack);

de apoio à Diretoria da Faculdade de Direito da UFMG pela consolidação e pelo

fortalecimento do curso de Ciências do Estado da referida Faculdade (Requerimento

nº 3.412/2012, da Comissão de Educação).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2012

ATAS

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Presidência dos Deputados Inácio Franco e Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase:  Suspensão e reabertura da reunião -  Discussão e Votação de Proposições:

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.099/2012; discurso do Deputado Rogério

Correia; votação do Substitutivo nº 2, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade do

Substitutivo nº 1; questão de ordem; leitura da Emenda nº 14; votação das Emendas

nºs 12 a 14; aprovação; votação das Emendas nºs 1 a 11; rejeição - Discussão, em

turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.257/2012;  questão  de  ordem;  suspensão  e

reabertura da reunião; questão de ordem; encerramento da discussão; votação do

projeto, salvo emendas; aprovação; votação das Emendas nºs 1 e 2; aprovação -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.298/2012; encerramento da discussão;

discursos dos Deputados Sargento Rodrigues, Rogério Correia, Gilberto Abramo e

João Leite; votação do projeto; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Resolução nº 3.330/2012; requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; votação do

requerimento; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar

nº 28/2012; encerramento da discussão; discursos dos Deputados Rogério Correia,

João Leite e Rômulo Viegas; inexistência de quórum especial para votação de projeto

de  lei  complementar  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  327/2011;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 349/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei  nº 828/2011;  discursos dos Deputados

Almir  Paraca  e  Rogério  Correia;  encerramento  da  discussão;  discursos  dos

Deputados João Leite e Dalmo Ribeiro Silva; votação do Substitutivo nº 1 ao vencido

em 1º turno; aprovação -  Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº 941/2011;

aprovação na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 1.169/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao



1102
____________________________________________________________________________

vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.344/2011;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.382/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 2.401/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei  nº  2.482/2011;  aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.783/2012; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 2.996/2012; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 3.033/2012; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.056/2012;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.057/2012; aprovação -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.058/2012; aprovação - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº  3.128/2012;  aprovação na forma do vencido em 1º

turno, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.211/2012;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.329/2012; requerimento

do Deputado Sargento Rodrigues; votação do requerimento; aprovação - Discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.799/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1

com as Emendas nºs 3 a 5; prejudicialidade das Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 2.920/2012;  discurso do Deputado Rogério Correia;

questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número

regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos;  registro  de  presença;  discurso  do

Deputado Rogério Correia; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa -

Adelmo Carneiro Leão -  Almir  Paraca -  André Quintão -  Antônio  Carlos  Arantes -

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco - Bruno

Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Doutor Viana -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar

Prado -  Fabiano Tolentino -  Fábio  Cherem -  Gilberto  Abramo -  Glaycon Franco -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira
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- João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -

Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 9h14min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  4  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.099/2012,  do

Governador  do  Estado,  que  promove  incorporação  de  parcela  da  Gedima  ao

vencimento básico dos servidores das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária,

reajusta as tabelas de vencimento básico da carreira de Auditor  Interno do Poder
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Executivo, altera as Leis nº 15.463, de 13/1/2005, e nº 18.974, de 29/6/2010, e dá

outras  providências.  A Comissão  de  Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade  do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Administração

Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto

na  forma do Substitutivo  nº  2,  que apresentou.  Emendado em Plenário,  voltou  o

projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das Emendas

nºs 1 a 11, apresentadas em Plenário, e pela aprovação das Emendas nºs 12 a 14,

que  apresenta.  Com a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  Deputado  Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia - Presidente, a Bancada do PT votará favoravelmente

ao projeto do Governador do Estado, mediante acordo conseguido na Comissão de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  que  diz  respeito  à  Emenda  nº  14,

apresentada por mim, em nome da Bancada. O parecer já está pela aprovação das

Emendas  nºs  12,  13  e  14,  que  fizemos  questão  de  que fosse incluída.  Já  tinha

explicado a este Plenário, Deputadas e Deputados, que discordávamos de um ponto

desse projeto. Em geral, o projeto incorpora gratificações de setores de servidores

públicos. Entretanto, em um artigo que nada tem a ver com o restante do projeto,

retirava-se um dinheiro antigo e que os professores têm hoje, constante em uma lei

antiga,  em  que,  após  o  período  de  aposentadoria,  após  25  anos  ou  30  anos  –

professora ou professor -, o profissional adquire o direito de permanecer na escola e,

ao invés de estar na sala de aula, pode ficar na secretaria, prestando outro tipo de

serviço.

Isso  estava  sendo  cortado.  Em  geral,  esses  professores  e  essas  professoras

trabalharam durante muito tempo e têm dificuldade de permanecer em sala de aula,

principalmente  nos  dias  de  hoje,  em  que  há  insegurança  nas  escolas,  salas

superlotadas, escolas sem condição de funcionamento. Além disso, há o desgaste

natural da profissão. A lei permite ao professor fazer a opção de estar na secretaria

da escola, o que estava sendo retirado. O Sind-UTE, por meio da sua coordenadora

Beatriz Cerqueira, solicitou aos Deputados que assinassem uma emenda, retirando

esse artigo do projeto de lei. Depois de muita discussão na Comissão de Fiscalização
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e Orçamentária, optou-se por acatar a emenda que apresentei.

Com base nesse acordo, vamos votar favoravelmente ao projeto, mas peço aos

Deputados que aprovem a Emenda nº 14, que garante a permanência desse direito

adquirido há muito tempo para os professores e as professoras.

No caso  da educação,  desde  a  greve  de  112  dias,  a  maior  do  Estado  em  se

tratando de greve dos servidores públicos, a relação entre a categoria, o sindicato e a

Secretaria de Educação merece ser discutida e melhorada. É uma relação de muito

atrito, que não condiz com o necessário diálogo entre as partes. Após a greve, muitos

acontecimentos acirraram isso. Houve punição em relação a férias-prêmio - tivemos

de discutir  cada uma delas  -;  e,  depois,  o episódio  da  alimentação escolar,  com

restrição,  por  parte  do  governo,  ao  acesso  dos  professores  à  alimentação  nas

escolas. O sindicato entendeu essa restrição como mais um ato de perseguição aos

professores,  e  não  de  diálogo  com a  categoria.  Foi  uma  importante  conquista  a

retirada desse projeto. O governo disse que a retirada não significa que a ideia foi

abandonada e ameaça retomar  essa restrição no próximo semestre.  Vamos estar

atentos,  e  até  lá,  certamente,  haverá  mobilizações  maiores,  e  tentaremos

compreender melhor as razões apresentadas. Por hora, acho que foi uma conquista

importante.  Também gostaria  de  destacar  a  ação do Deputado Bonifácio  Mourão,

Líder do Governo, que nos ajudou na interlocução dessa questão, bem como a da

Comissão de Fiscalização e Orçamentária.

Encaminho pela aprovação do projeto,  com a aprovação da Emenda nº  14.  Sr.

Presidente, aproveito para, no caso da educação, solicitar  que o governo reveja o

termo  de  ajustamento  de  gestão  –  TAG -  firmado  com  o  Tribunal  de  Contas.  O

Ministério  Público vai ajuizar uma ação.  Aliás,  sempre digo isso, mas o Ministério

Público nunca ajuíza ação. Então, fica aqui uma cobrança ao Ministério Público da

ação relativa ao TAG, que retira da educação, somente neste ano, R$700.000.000,00,

que deveriam estar  integrados,  como estabelece a  Constituição.  Economia dessa

natureza, com restrição à alimentação escolar e professor sem poder mais ficar na

secretaria, enfim, esses pequenos atos do governo, tudo em nome de contenção de

despensa, certamente não seriam necessários se o governo fizesse o investimento

mínimo constitucional na educação, o que não está sendo feito. De 2003 a 2010, o
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governo deixou de investir na educação cerca de R$7.000.000,00, de acordo com a

Constituição.  Não houve esse investimento,  porque ele considera investimento na

educação o professor aposentado, o que não é permitido constitucionalmente. Neste

ano, foram cerca de R$700.000.000,00. Isso faz com que o recurso da educação seja

pouco.

Portanto, sou favorável à aprovação do projeto, especialmente da Emenda nº 14.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Votação

das Emendas nºs 12 a 14.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Solicito, Sr. Presidente, a leitura da Emenda nº 14.

O Sr.  Presidente -  Com  a palavra,  o  Sr.  Secretário,  para  proceder  à leitura  da

Emenda nº 14.

O Sr.  Secretário (Deputado Jayro Lessa) - (- Lê a Emenda nº 14, publicada na

edição do dia 11/7/2012.)

O Sr.  Presidente  -  Em votação,  as  Emendas  nºs  12  a  14.  As  Deputadas  e  os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

Em votação, as Emendas nºs 1 a 11. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (-  Pausa.)  Rejeitadas. Está, portanto, aprovado,

em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.099/2012  com  as  Emendas  nºs  12  a  14.  À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº 3.257/2012, do Governador do

Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do

Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2,

do Governador do Estado.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, antes de iniciar o tempo de 30

minutos para a discussão, gostaria que V. Exa. suspendesse a reunião por 2 minutos,
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para entendimento com o Líder de governo.

Suspensão da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1  minuto  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Retiro o pedido de discussão do Projeto de Lei nº

3.298/2012; manteremos a discussão dos demais projetos. “O.k.”, Sr. Presidente?

O Sr. Presidente - Só para esclarecer ao Deputado, estamos votando o Projeto de

Lei nº 3.257/2012.

O Deputado Sargento Rodrigues - “O.k.”

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as

Emendas de nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em turno único,

o Projeto de Lei nº 3.257/2012 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.298/2012, do Tribunal de Justiça, que

fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário do Estado, relativa ao ano de 2012. A Comissão de Justiça conclui

pela  constitucionalidade do projeto.  As Comissões de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar

a votação, o Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia, servidores do Poder

Judiciário  que  se  encontram  em  nossas  galerias,  especialmente,  os  sindicatos

Sindojus, Serjusmig e Sinjus, que se encontram aqui fazendo a defesa dos servidores

do Poder Judiciário.
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Ontem, tivemos a felicidade de suscitar a compreensão dos demais membros da

Comissão de Administração Pública para que este projeto pudesse ter a celeridade

necessária e o votássemos em 1º turno, na data de hoje. Cumprindo as formalidades

legais do Regimento Interno, votaríamos o projeto, amanhã, em 2º turno, já que ele se

encontra  em  caráter  de  urgência  e  tem  seus  prazos  reduzidos.  Isso  nos  dá  a

condição regimental de votá-lo amanhã.

Sr.  Presidente,  quero  manifestar  tristeza  pelo  fato  de  o  Tribunal  de  Justiça  do

Estado de Minas Gerais não ter enviado representante à audiência pública requerida

por este Deputado na data de ontem. O Tribunal de Justiça nem sequer mandou um

representante  para  participar  do  debate.  O  Tribunal  tem  agido  de  forma,  diria,

incoerente.

Disse ontem, juntamente com o Deputado Rogério Correia, que esperamos que o

atual  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  Desembargador  Joaquim  Herculano

Rodrigues,  tenha  sensibilidade  e  maior  compreensão,  a  fim  de  não  cometer  os

mesmos  erros  de  seus  antecessores,  que  se  distanciaram  dos  servidores  e  não

praticaram  o  diálogo.  Vemos  que  os  servidores  não  deixaram  de  lutar  por  seus

direitos, que são deles e precisam ser respeitados.

Como outros Deputados desta Casa que se preocupam com esta causa, fui autor -

é bom lembrar isso - de três emendas ao projeto de lei que culminou com a sanção

da Lei  Complementar  nº  105,  de 2008.  Em três  artigos,  o  Tribunal,  por  meio  do

governo do Estado, solicita uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que

as  emendas  foram  apresentadas  por  Deputados.  Mas  quanto  a  outra  emenda,

também apresentada por um Deputado desta Casa, que lhe acrescentava 20 cargos,

o Tribunal de Justiça não disse que havia vício de inconstitucionalidade. Portanto, é

uma incoerência dele, ou seja, aquilo que é benéfico aos membros do Judiciário pode

ser feito através de emenda parlamentar; mas aquilo que é feito para o servidor do

Judiciário não pode.

É bom que o Tribunal saiba que nós, Deputados, também estamos vigilantes. Não é

apenas o servidor que está vigilante quanto a essa incoerência, na verdade, quanto à

ilegalidade  do  Tribunal  de  Justiça  em  não  cumprir  a  lei  aprovada.  Nesta  Casa,

derrubamos o veto do Governador, transformado em lei complementar.
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Sr. Presidente, ao votarmos o Projeto de Lei nº 3.298/2012, que fixa o percentual de

reposição - não se trata de reajuste - das perdas inflacionárias para os servidores do

Tribunal de Justiça, estamos cumprindo o nosso dever, constante na revisão geral

anual  prevista  pela  Constituição  da  República.  Mas  mais  que  isso,  quero

cumprimentar e dar parabéns aos servidores, que, mesmo havendo no Tribunal de

Justiça algumas pessoas, alguns Desembargadores que se sentem no direito de não

fazer negociação, de não dar ouvidos e até mesmo de descumprir leis aprovadas por

esta Casa, continuam na luta permanente e não permitem que suas vozes sejam

caladas. Portanto, o nosso voto é favorável. Esperamos que o Tribunal adote uma

nova postura com o seu novo Presidente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  também  quero  encaminhar

favoravelmente ao projeto que fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e

proventos  dos  servidores  do  Poder  Judiciário  do  Estado.  O  Deputado  Sargento

Rodrigues explicitou bem os motivos, e encaminho, em nome da Bancada do PT, a

nossa votação favorável.

Ontem, houve uma audiência na Comissão de Administração Pública, que tive a

honra de presidir, e entendi melhor o que acontece com os servidores da Justiça em

Minas  Gerais,  que  aliás  recebem  o  21º  pior  salário  do  Brasil  -  mais  um  título,

infelizmente, negativo que Minas Gerais vem ganhando entre tantos outros. Eu disse

na reunião que isso também é fruto do chamado choque de gestão, que atrapalha o

conjunto  dos  servidores  do  Poder  Executivo  e  reflete  nos  Poderes  Judiciário  e

Legislativo. O choque de gestão virou, na verdade, um arrocho especial para os mais

pobres, e assim também acontece na Justiça.

Ocorrem coisas de que os próprios cidadãos não se dão conta. Fica a imagem de

que os servidores da Justiça são marajás, ganham muito. Essa ideia foi fixada pelo

choque de gestão neoliberal. Antigamente, havia outro nome, mas agora se chama

choque  de  gestão,  porém  é  a  mesma onda  neoliberal  que  começou  com  Collor,

depois,  Fernando  Henrique  Cardoso,  e,  hoje,  o  governo  de  Minas  é  um  dos

expoentes do neoliberalismo no Brasil, embora seja um sistema em crise na Europa e
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nos Estados Unidos. Praticamente esse sistema neoliberal afundou, mas aqui ainda

existem os partidários do neoliberalismo e do choque de gestão.

O governo de Minas é um deles e foi inaugurado pelo Senador Aécio Neves, que

deu início ao que, à época, se anunciava como déficit zero. Hoje sabemos que Minas

está quebrada. O próprio governo de Minas confessou que está quebrado, que não

tem dinheiro para saldar suas dívidas e se encontra tentando diminuir os juros das

suas dívidas, tentando tomar dinheiro emprestado dos bancos. Como se diz, tenta

vender o almoço para pagar a janta. Portanto, essa política continua, e o governo vai

vendendo as estatais. Mas esse choque de gestão, que levou ao déficit zero, caiu por

terra. Hoje sabemos que o déficit zero é uma mentira, que Minas está quebrada.

Aécio quebrou Minas Gerais e agora quer descontar nos servidores, mantendo o

choque  de  gestão  e  a  política  de  arrocho,  porque  todos  sofrem,  os  servidores

públicos do Executivo, do Judiciário e todos os outros. Sr. Presidente, a revisão anual,

segundo a própria Constituição, faz com que a aprovação desse projeto passe a ser

um fator fundamental para a preservação do índice de reajuste dos servidores.

Quero  encaminhar  favoravelmente  ao  projeto  e  aproveitar  para  parabenizar  os

sindicatos Serjusmig, Sinjus e o Sindjus por essa luta, que é mais do que justa. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Gilberto

Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, o PRB encaminha favoravelmente ao

Projeto de Lei nº 3.298/2012.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado João

Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, o PSDB, apesar dos ataques que acaba

de receber - e todos eles indevidos -, votará favoravelmente ao projeto dos servidores

da Justiça.

Fizemos contato com o sindicato dos professores da Bahia, que estão em greve há

91 dias. Ele está fazendo um apelo para ajudarmos financeiramente, porque, assim,

vamos ajudar  os  servidores da  Bahia,  cujo governo é  insensível.  É  esse mesmo

governo que está demitindo servidores federais que estão em greve neste momento.
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Fizemos contato com o sindicato e, hoje à tarde, vamos solicitar ajuda para esses

trabalhadores  da  educação  do  sertão  baiano,  que  estão  na  seca,  sofrendo,  sem

receber e sendo perseguidos pelo governo neoliberal do PT.

Encaminhamos favoravelmente aos servidores da Justiça.

O Sr.  Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.298/2012. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  3.330/2012,  da  Mesa  da

Assembleia, que altera a Resolução nº 5.214, de 23/12/2003, e a Resolução nº 5.347,

de 19/12/2011, que dispõem sobre o sistema de carreira dos servidores da Secretaria

da Assembleia Legislativa, e dá outras providências. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Vem à Mesa

requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  o  adiamento  da

discussão do Projeto de Resolução nº 3.330/2012. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  28/2012,  do

Governador do Estado, que altera o art. 28 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002,

que  institui  o  regime  próprio  de  previdência  e  assistência  social  dos  servidores

públicos  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  dá  outras  providências.  A Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, este projeto altera o art. 28 da lei

complementar que institui o regime próprio de previdência - Ipsemg - aqui em Minas

Gerais.

Vamos votar favoravelmente, pois analisamos o projeto, mas é necessário fazer

uma abordagem do retrato do Instituto de Previdência de Minas Gerais e de como os

servidores  públicos  têm  sido  vítimas  de  um  instituto  de  previdência  decadente  e

sucateado. Essa abordagem se faz necessária porque as reclamações são inúmeras.



1112
____________________________________________________________________________

Há em curso um processo de privatização do Instituto de Previdência, de cobrança de

seus  valores  por  intermédio  de  um  sistema  praticamente  privado.  Os  servidores

públicos sofreram, portanto, uma série de restrições em relação à previdência, em

especial no interior do Estado, e não têm acesso a muitas coisas a que tinham no

passado.

Lembro-me de que discutimos o Instituto de Previdência na época do saudoso e

falecido Governador Itamar Franco, que fez uma recuperação importante dele. Ele

criou o Ipsemg Família, em que o sistema de saúde, de maneira geral, ia à casa do

servidor público e fazia a sua abordagem na residência. Isso acontecia na Capital e

no interior. Era a visão de que era possível fazer com que o Instituto passasse a ter

capacidade de cuidar do servidor público, inclusive na sua própria casa, no mesmo

sentido  do  Saúde  da  Família.  Após  o  início  do  governo  Aécio  Neves,  isso  foi

acabando. O Eduardo Azeredo já havia feito muito mal ao Instituto de Previdência,

que praticamente faliu. Recuperado no governo Itamar Franco, ele foi rapidamente

sucateado depois, no primeiro e no segundo governos Aécio Neves. Hoje, procura-se

refazer  a  discussão  do  Ipsemg  e  recolocá-lo  a  serviço  dos  servidores  públicos,

embora a realidade ainda não seja essa. Tomara que retomemos a sua recuperação.

Os  Deputados  e  as  Deputadas  sabem  que,  especialmente  no  interior,  há  muitas

reclamações: faltam servidores, não há concurso estabelecido, o número de médicos

é insuficiente. Enfim, há um procedimento de sucateamento para se fazer a transição

do Instituto para um certo plano de saúde. Por isso ele foi sucateado.

Há uma norma muito comum nos governos neoliberais: faz-se o sucateamento de

um serviço público e, a partir daí, o procedimento de privatização. Em Minas Gerais,

foi  um absurdo o que aconteceu na época de Furnas. Quem é do Sul  de Minas

lembra que o Lago de Furnas chegou a ser esvaziado no final do governo Fernando

Henrique. Ele praticamente secou por uma política deliberada que tratava da vontade

neoliberal  de  privatização do sistema elétrico  de  Furnas  no  Brasil.  Por  ordem do

Presidente Fernando Henrique, do governo neoliberal da época, esvaziou-se o Lago

de  Furnas  para  demonstrar  o  processo  de  sucateamento  e  de  esvaziamento,

inclusive o esvaziamento literal do lago, para, a partir daí, ser iniciado um processo de

privatização, depois conhecido como privataria.
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Esse procedimento, especificamente, só foi evitado graças ao Governador Itamar

Franco, que, na época, colocou o pé no toco e disse que não aceitaria a privatização

de  Furnas,  e  de  fato  não  aceitou,  assim  como também não  aceitou  a  venda da

Cemig. Mas, depois, houve outra história, e a Cemig acabou praticamente entregue à

Andrade Gutierrez, nessa sina tucana de privatização do Brasil. Dei o exemplo do

caso de Furnas porque houve um esvaziamento mesmo. O sentido é sucatear  o

serviço público e, depois, vendê-lo ou entregá-lo a preço de banana, como se fez com

a Vale do Rio Doce. O procedimento era esse.

Infelizmente,  o  caso  do  Ipsemg  é  idêntico.  É  impressionante  como  a  sua

decadência  no  governo  Aécio  foi  rápida.  No  governo  Azeredo,  o  Ipsemg estava

praticamente  falido.  O  Itamar  fez  a  sua  recuperação,  mas  depois  ele  voltou  a

decrescer assustadoramente e, hoje, passa por momentos difíceis.

Há  agora  uma  preocupação  e  uma  tentativa  de  recuperação  que  apoio.  Esse

projeto vem no sentido daquilo que debatemos na Comissão. O Deputado Adelmo

Carneiro Leão e os Deputados da área de saúde procuram não permitir que haja esse

procedimento privatista em Minas Gerais e que lhe deem continuidade. É preciso,

portanto,  recuperar  o  Ipsemg.  Esse  é  o  sentido  do  aceno  que  fazemos  aqui  ao

aprovar esse projeto. O servidor público precisa ter um instituto de previdência mais

qualificado, precisa ser melhor atendido, e essa não é a realidade de Minas Gerais.

Não adianta dizerem que os outros Estados estão ou não na mesma situação. Como

Deputado Estadual, às vezes fico incomodado com Deputados que insistem em não

enfrentar o problema de Minas. Fico abismado. Alegam que está ruim na Albânia e,

se é assim, não é preciso corrigir a situação em Minas. Esse raciocínio tosco, curto,

de  não  enfrentamento  dos  problemas  do  Estado  não  deve  mover  a  Assembleia

Legislativa: deixem que as coisas fiquem mal, pois há lugares que podem servir de

exemplo de que a situação também não vai bem. E daí? Por isso Minas Gerais não

precisa  enfrentar  seus  problemas?  Pode-se  justificar,  então,  uma guerra  com  os

professores e proibi-los de merendar porque existe greve em outro Estado? Se há

uma greve na Bahia, Minas Gerais pode deixar as professoras sem se alimentar? As

professoras  devem  ou  não  se  alimentar  aqui  em Minas? O Estado deve  ou  não

cumprir o mínimo constitucional de 25%? Aí dizem que há greve na Bahia. Tudo bem,
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vamos ser solidários aos professores de lá, mas pergunto: e aqui em Minas Gerais,

cumprem  ou  não  os  25%  constitucionais?  Se  não  estão  cumprindo,  o  que  a

Assembleia  Legislativa  fará?  Baterá  palmas  para  o  governo  que  retira

R$700.000.000,00  da  educação  pública?  Se  há  greve  da  saúde  em  São  Paulo,

vamos deixar a greve em Minas? Vamos deixar de aplicar os recursos porque há

greve na Albânia, em Cuba? Isso não se justifica.

A Assembleia Legislativa  não pode deixar  de enfrentar  os  problemas de Minas.

Fomos eleitos Deputados Estaduais para ver o que não está funcionando e verificar

como fazer para melhorar, ou não é assim? A Assembleia Legislativa não tem função

de também melhorar o Estado? Essa não é sua função precípua? O problema do

Ipsemg  precisa  ser  resolvido.  As  reclamações  que  recebemos  são  inúmeras  na

Capital e no interior: sucateamento, falta de médico e estrutura nos hospitais, etc. É

ou não verdade, Deputado Elismar Prado? No Triângulo Mineiro não é assim? Não

frequento a região como V. Exa., mas sei que lá o sistema do Ipsemg também é um

caos. Que eu saiba, o mesmo acontece no Sul de Minas, na Zona da Mata, no Norte

de Minas. Ora, precisamos enfrentar esse problema. Realmente, o Ipsemg anda em

uma situação de sucateamento difícil.

Às vezes, fica até enjoativo eu dizer, mas vemos que tudo se relaciona à chamada

visão neoliberal: o Estado não deve fazer uma intervenção real em seus problemas e,

portanto, sucateia-se o Estado, passa-se a incentivar a iniciativa privada. Esse é um

modelo em crise na Europa e nos Estados Unidos, decadente. Ele não é mais aceito

no Brasil e está em crise no mundo. É preciso mover a roda de Minas ao contrário:

não no sentido do neoliberalismo, mas no sentido da retomada das bandeiras do

movimento  popular  e  do  papel  do  Estado  como  interventor  na  economia  e,  em

especial, nas suas questões sociais. Quando o Estado deixa de investir na saúde os

12% do mínimo constitucional e investe cerca de 7% ou 8%, acumulando um rombo

de quase R$8.000.000.000,00 de 2003 até hoje,  é preciso discutirmos o assunto.

Esse é um problema de Minas: deixar de investir no que é próprio do Estado.

Sei que o Estado está falido. Sei que Aécio faliu Minas, mas isso não pode ser

descontado  na  educação,  na  saúde  e  na  segurança  pública.  Portanto,  voto

favoravelmente ao projeto – esse é o voto do PT - no sentido de recuperarmos Minas
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Gerais dessa avassaladora política neoliberal imposta desde que o Senador Aécio

Neves assumiu o governo de Minas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado João

Leite.

O Deputado João Leite* - Obrigado, Presidente. Que bom que ficamos com mais

liberdade para falar. Às vezes, até queremos esquecer o mais querido, o Senador

Aécio Neves, mas não nos deixam. Lembram-nos dele o tempo todo.

Obrigado, Deputado Rogério Correia, que estava levando o Ipsemg com ele. No

governo Itamar, o Ipsemg foi do Partido dos Trabalhadores. Vejo aqui o Deputado

Sebastião Costa. Éramos da Oposição. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem

memória, e sabemos o que os servidores do Estado enfrentaram no governo Itamar

Franco,  no  governo  do  PMDB  e  do  PT;  sabemos  o  sofrimento,  conhecemos  as

denúncias gravíssimas que chegaram a respeito da gestão do Ipsemg. Queremos,

para  o  serviço  público,  uma gestão  eficiente  para  que  o  público  possa  ser  bem

atendido.  O  mais  querido  e  lembrado  aqui,  o  ex-Governador  Aécio  Neves,  hoje

Senador, quando assumiu o governo, pegou o Ipsemg numa situação de calamidade

deixada pelo governo do PMDB e do PT. O Deputado Sebastião Costa lembra-se

bem da situação. Essa é uma prática da Albânia, de Cuba, da ultrapassada e arcaica

chamada Cortina de Ferro, daqueles países chamados comunistas e socialistas.

Tive a oportunidade, Deputado Sebastião Costa, quando atleta, de jogar no Leste

Europeu. Puder ver o modelo de governo praticado lá,  onde o partido era tudo. O

partido  assume  o  Ipsemg,  assume  a  Petrobras,  fica  dono  da  Caixa  Econômica

Federal e do Banco do Brasil. É essa a gestão que temos, que está minando uma das

maiores empresas que o Brasil e o mundo tem, que é a Petrobras. O partido fica dono

do Estado. É esse o modelo, aquele modelo ultrapassado, arcaico, com as pessoas

em grandes filas.

Lembro-me de  uma cidade  do  interior  da  Romênia,  Craiova,  onde  os  meninos

ficavam atrás do gol vendo o jogo. Eu levava chicletes para eles, pois lá não tinha. E

eles  ficavam ali  mastigando  chicletes  com  os  olhinhos  virando.  Eu  chegava  para

treinar, e os meninos gritavam: “Leite, gum!” Nem direito a chicletes as crianças têm

onde os partidos dominam, onde os partidos são donos de todas as coisas. Não
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queremos isso para o nosso país. Acham que vamos ficar discutindo aqui somente

Minas Gerais. Estamos ouvindo, no Rio Grande do Sul, o Governador dizer: “Querem

que  eu coloque  dinheiro  na  saúde;  então  me mandem  o  dinheiro”.  Companheiro

deles, companheiro do PT. É muito fácil ensinar os outros a fazerem. Na Bahia, os

professores  estão  em greve  há 91  dias.  No sertão  baiano,  os  professores  estão

passando a maior dificuldade e vendo a lição em Minas Gerais.

Estamos buscando a efetiva gestão do Ipsemg. É isso que o governo do Estado

está fazendo, depois do desmonte provocado no Ipsemg pelo governo do PMDB e do

PT. Ninguém nos tira isso. O Deputado Sebastião Costa subiu inúmeras vezes a esta

tribuna para defender o Ipsemg e os servidores.

E as denúncias chegando à Assembleia Legislativa contra os gestores do Ipsemg

dominados por um partido, dominados pelo PT? Essa é a verdade. A memória está aí.

Não nos calaremos diante desses ataques. A reforma que tem de ser feita no Ipsemg

deve  partir  de  uma  gestão  cuidadosa  dos  recursos  públicos  que  pertencem  aos

servidores do Estado de Minas Gerais. É importante fazer essa comparação, porque

o que eles querem propor para Minas Gerais é exatamente o que não conseguem

fazer.  Não  existe  milagre,  apenas  o  que  o  Estado  arrecada  e  o  que  gasta  com

servidores e com investimentos. O Governador Tarso Genro e o Governador Jaques

Wagner,  ambos  do  PT,  já  disseram  que  a  conta  não  fecha.  E  vimos  o  grito  de

investimento na saúde. Por que o governo federal, que aplica 30% do que arrecada

com  folha  de  pagamento,  não  investe  o  mínimo  obrigatório  constitucionalmente

determinado pela Emenda nº 29, Deputado Carlos Mosconi? E ele ainda quer ensinar

aos  outros.  Hoje  temos  informação,  por  isso  não  dá  para  enganar  as  pessoas.

Sabemos qual é o modelo de um governo dominado por um partido. Não é mesmo,

Deputado Romão? Nós vimos essa experiência fracassada de ditaduras chamadas

socialistas, mas que, de socialistas, não tinham nada. Só a classe que estava no

partido era que tinha alguma coisa. Quem está de fora não recebe nada.

Recentemente me lembrei de um missionário contando do trabalho dele em países

socialistas. Ele falava de Deus para uma pessoa que havia lhe perguntado o que

Deus  poderia  lhe  dar.  Deputado  Marques  Abreu,  essa  foi  a  pergunta  dirigida  ao

missionário,  que  respondeu  dizendo  que  Deus  poderia  abençoar  a  vida  dessa
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pessoa. Ela também perguntou se Deus poderia lhe dar um emprego, e o missionário

respondeu que sim,  mas, segundo essa pessoa,  o partido  já  lhe teria  dado esse

emprego. Além disso, ela disse ao missionário que o partido também a incluía nas

cotas das universidades e que não precisava de nada, porque o partido já lhe dava

tudo. O partido era o seu Deus.

Esta semana, o Governador de Pernambuco deu uma entrevista para a “Folha de

S.Paulo” dizendo como o governo federal, isto é, o PT, pensa em fazer um partido

único no Brasil. Qual a chance de termos somente uma ideia no Brasil, Deputado

Doutor Wilson Batista? Qual a chance de alguém me obrigar a fazer qualquer coisa?

Hoje já escrevi no meu Twitter que fui liberto e não me tornarei escravo de homem

nenhum. Eu sou livre.  Deus  me libertou.  Nenhum partido,  nenhuma ideia  vai  me

aprisionar.  Da mesma forma, não conseguirão trazer  para o Brasil  aquele modelo

fracassado do  Leste  Europeu,  nem  o  modelo  de  Cuba,  que  tira  a  liberdade  das

pessoas de pensar, de ser e de agir. Isso é impossível acontecer no Brasil, um país

cheio de pessoas libertas e que dominam seus próprios pensamentos. Não adianta.

Eles vão dar soco em ponta de faca, porque não dobrarão os brasileiros. Talvez eles

consigam  alguma coisa  atendendo  algumas  pessoas  mais  carentes,  infelizmente,

porque isso  existe  no  Brasil.  Eles  dominam essas  pessoas,  mas não dominam o

Brasil todo. Não conseguirão nos dominar.

Hoje venho a esta tribuna trazer a história, e a história é implacável. O PT já dirigiu

o Ipsemg, e tenho aqui os relatórios do Ipsemg da época em que o PT estava à frente

dele. Um desastre que estamos tentando consertar até hoje. Existem denúncias, as

mais graves, na gestão do PT à frente do Ipsemg. Lamentavelmente, gostaríamos

que desse certo. Minha mãe e meu pai, quando ainda era vivo, ambos dependiam do

Ipsemg. Eu também, como filho de servidor público, já fui atendido pelo Hospital da

Previdência - Ipsemg.

Queremos que ele dê certo. É importante sabermos que hoje estamos votando e

consertando os erros anteriores. Porventura, podemos ter cometidos erros? Sim, mas

o PT esteve à frente. Se eles têm a solução para tudo, por que não a deram quando

presidiram o Ipsemg? Portanto, encaminho favoravelmente, mas é importante fazer

todos esses reparos.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rômulo

Viegas.

O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Inácio  Franco,  Srs.

Deputados e Sras. Deputadas, também venho encaminhar favoravelmente ao Projeto

de Lei Complementar nº 28/2012, do Governador do Estado, que altera o art. 28 da

Lei Complementar nº 64, de 25/03/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência

e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.  Contudo,  quero chamar  a atenção de vocês que nos assistem para

fazermos uma reflexão extremamente importante. Várias vezes desta tribuna tenho

chamado a atenção para a necessidade de uma revisão do modelo de distribuição

dos recursos arrecadados no Brasil, que serão repassados e devolvidos aos Estados

e  Municípios.  Não  podemos  separar  o  Estado  de  Minas  Gerais  nem  os  demais

Estados  confederados  do  cenário  internacional.  Isso  é  impossível.  Hoje,  com  a

globalização, estamos todos interligados. Estamos vendo e devemos sempre registrar

que,  em  razão  dos  anos  de  experiência  que  temos,  Deputado  Wilson,  não

conseguimos ver um governo, seja municipal, estadual ou federal, que resolveu todos

os problemas da sociedade. Isso nunca acontecerá. Sempre teremos problemas.

Agora compete a todos nós, classe política sedimentada em vários partidos, seja de

Situação, seja de Oposição, encontrar soluções. Não consigo ver como o governo da

Bahia, o Governador Jaques Wagner, do PT, não possa gostar de professor. Acredito

que  goste.  Não  consigo  ver  que  a  Presidente  Dilma  não  goste  dos  professores

universitários.  Acredito  que  goste.  O  problema  é  que,  às  vezes,  a  distribuição

orçamentária feita e pactuada fica difícil de ser realizada. Por isso, devemos repensar

a  situação  do  modelo  de  distribuição.  Assusta-me  e  me  preocupa  o  ex-Senador

Aloizio Mercadante, hoje Ministro de Educação, falar em cortar ponto dos professores

universitários. Isso é uma coisa que preocupa? Em Minas, cortou? Na Bahia, corta?

Então, eles são gestores públicos encarregados, no meu entendimento, de encontrar

soluções.

Agora quero realmente bater na tecla e repensar com você que nos assiste essa

situação que acontece: uma crise internacional que já abalou muito as finanças do

governo de Minas, porque o Estado vive de exportação, principalmente do minério.
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Realmente as finanças foram abaladas, mas, graças à competência do Governador

Anastasia e de sua equipe, estamos tendo fôlego e nos recuperando. Torço também

para que o governo federal, para que a Presidente Dilma encontre solução para os

professores universitários. Torço para que o Governador Jaques Wagner, da Bahia,

encontre solução para os professores universitários e estaduais. Não quero fazer aqui

uma batalha em relação a isso. Já fui Prefeito e, graças a Deus, na minha cidade, tive

uma relação muito boa com as professoras que trabalhavam sob a minha gestão. Um

dia  falei  “minhas  professoras”  e  fui  até  criticado  por  isso.  As  professoras  que

trabalhavam comigo, quando fui Prefeito, foram muito bem remuneradas. Investimos

bastante, e você, como conterrâneo de São João del-Rei, sabe disso. Acho que esse

modelo, essa necessidade de repensar a distribuição dos fundos de participação dos

Estados e dos Municípios e delegar menos atribuição ao governo federal facilitará

esse entendimento. Há a questão do salário do servidor público, que é histórica, nas

áreas  municipal,  estadual  e  federal.  Volta  e  meia,  todos  os  anos,  temos  essas

discussões,  porque o servidor  público brasileiro,  na sua maioria,  realmente é mal

remunerado. Sabemos disso.

Precisamos rever essa peça orçamentária e essas atribuições de Estado. Muitas

vezes, escutamos a Oposição criticar as nossas privatizações, mas o governo federal

está  fazendo  concessão.  Se  não  tivesse  sido  feita  a  privatização  das

telecomunicações, onde estaríamos hoje? Estaríamos falando ainda em “orelhão” e

teríamos parado no tempo.

O que vale a pena é a discussão tanto dos parlamentares que apoiam quanto dos

que não apoiam o governo. Você, que é eleitor e cidadão, tem de procurar se informar

do  todo,  ou  seja,  do  conjunto,  senão  fica  parecendo  que  só  Minas  Gerais  tem

problemas, mas há problemas também no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Rio de

Janeiro e por aí afora. Não dá para separá-los, pois o Brasil é um Estado federado,

ou seja, é um conjunto de Estados e de seis mil e tantos Municípios.

Aproveitando  que  as  eleições  municipais  estão  chegando,  gostaria  que  os

candidatos e as candidatas à Prefeitura e à Câmara Municipal apresentassem, no

bojo das suas plataformas políticas e planos de governo, essa iniciativa, para que

possamos  repensar  o  modelo  de  distribuição.  Sempre  teremos  problemas  na
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segurança? Sim. Teremos problemas na saúde? Sim. A Emenda nº 29 foi aprovada,

mas o governo federal não compareceu com a sua parte. Há uma mobilização para

isso, mas não direi que a Presidente não gosta da saúde. Acredito que goste, mas a

questão é repensar a distribuição desses recursos, que podem ajudar nas demandas

da sociedade. Um governo não pode pensar apenas num segmento, pois há várias

demandas, como estrutura e política de assistência social, que avançou muito nos

últimos  anos.  Tive  a  oportunidade  de  ser  Presidente  do  Conselho  Estadual  de

Assistência Social de Minas Gerais. Avançamos bastante, pactuamos com o governo

federal e criamos o Centro de Referência de Assistência Social.

Mas  o  que  vale  a  pena  é  você,  que  nos  acompanha,  sempre  ter  a  visão  do

conjunto, do todo. Teremos problemas e soluções, e você, na hora de decidir que

modelo, que partido político e qual gestor quer que governe o País, o Estado e o seu

Município, terá plena liberdade de verificar, a partir do que analisou do todo, qual será

a sua melhor opção. Você poderá saber quem são os melhores gestores públicos,

Prefeitos,  Governadores  e  Presidente,  ou  Presidenta,  da  República.  Assim,  a

democracia se fortalece.

Repito que não vejo aqui, mas estou vendo pela imprensa, críticas ferrenhas contra

o  Governador  da  Bahia.  Não  tenho  procuração  para  defendê-lo,  mas  o  estão

ofendendo  com palavras  desrespeitosas.  Não consigo  ver  isso  dessa forma.  Não

tenho  procuração  para  defender  a  Presidente  Dilma,  mas  ela  foi  vaiada  pelos

professores universitários.

Acredito que temos de ter a visão do conjunto. Não vejo governante nenhum dizer:

“Assumi o poder e agora prejudicarei os funcionários públicos”. Não consigo ver isso.

Acredito  que  todos  são  bem-intencionados  e  querem  dar  o  melhor  para  que  a

população receba os frutos dos recursos públicos que arrecadaram.

Tenho a certeza de que a iniciativa do Projeto de Lei Complementar nº 28 é muito

bem-vinda. Sr. Presidente, estamos encaminhando esse projeto de forma favorável.

O Sr.  Presidente - A  Presidência verifica, de plano, que, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 7, não há quórum especial para votação de projeto de lei

complementar, mas que o há para a apreciação das demais matérias constantes na

pauta.
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Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  327/2011,  do  Deputado Sargento

Rodrigues,  que acrescenta artigo à Lei  nº  16.299,  de 03/08/2006,  que estabelece

normas para a comercialização de vestuário próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil,

do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais órgãos de segurança pública do Estado.

A Comissão de Segurança Pública opina  pela aprovação do projeto  na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 327/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 349/2011, do Deputado Fred Costa,

que garante a destinação de espaço físico em unidades da rede estadual de ensino e

de  cultura  às  entidades  da  sociedade  civil  organizada,  movimentos  populares,

associações e conselhos, para o desenvolvimento de atividades de ensino, formação,

aperfeiçoamento,  preparação,  lazer  e  recreação,  e  dá  outras  providências.  A

Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno, com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emenda.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 349/2011 na forma do vencido em 1º turno,

com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 828/2011, do Deputado Almir Paraca,

que dispõe sobre a Política de Fomento à Tecnologia Social  do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências. A Comissão de Educação opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados, é com alegria

que estamos aqui para discutir essa proposição de nossa autoria, porque esse tema

com que trabalhamos há muitos anos é muito importante para as políticas públicas de
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desenvolvimento  social  e  comunitário,  de  promoção e  interiorização de dinâmicas

econômicas e de oferta de equipamentos e serviços públicos para as comunidades

periféricas e urbanas, principalmente aquelas mais isoladas do interior do Brasil.

Como todos sabem, Minas são muitas.  Realmente, o nosso Estado tem grande

diversidade socioeconômica e sociocultural. Minas Gerais é a síntese do nosso Brasil,

reflete e interage com a forte e dinâmica economia dos Estados de São Paulo e do

Rio  de  Janeiro.  Temos  uma  interpenetração  e  interação  muito  saudáveis  e

verdadeiras com o Nordeste brasileiro, que também existe em Minas Gerais.

A constatação que fazemos é que, infelizmente, ao longo dos últimos tempos, dos

últimos anos, o semiárido brasileiro tem entrado mais em Minas Gerais, alcançando a

região  Noroeste,  que o  nobre  Presidente  conhece,  onde  também milita,  trabalha.

Existem outras realidades mineiras, como a grande divisa com o Centro-Oeste, com

Goiás.  Alguns  Municípios  do  nosso  Estado  fazem  divisa  com  o  Distrito  Federal.

Portanto  Minas  Gerais  tem  essa  diversidade  rica,  que  justifica  a  abordagem  que

estamos propondo na Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado

de Minas Gerais.

Sr.  Presidente,  eu  disse  há  pouco  que  o  semiárido  brasileiro  está  crescendo,

entrando em Minas Gerais. As tecnologias sociais que estamos propondo, ou seja, a

Política de Fomento à Tecnologia Social do Estado de Minas Gerais, particularmente

as  políticas  de  convivência  com  o  semiárido,  felizmente  foram  referendadas  e

acolhidas pelo governo federal em várias ações, programas e projetos conduzidos por

diversos  Ministérios,  em particular  pelo  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  nas

políticas de combate à fome, nas políticas de apoio ao desenvolvimento comunitário,

ao desenvolvimento social e, mais recentemente, nas políticas que estão acolhidas

sob a bandeira do programa Água para Todos.

Essas propostas nascem da sociedade civil organizada. Muitas delas nascem das

pastorais sociais da Igreja Católica e de outras igrejas cristãs presentes e atuantes no

semiárido  brasileiro.  São  propostas  que  nascem  da  necessidade  de  encontrar

soluções,  podemos  dizer,  caseiras,  mais  baratas,  passíveis  de  ser  incorporadas,

construídas e geridas pelas próprias comunidades para solucionar seus problemas.

Entre as tecnologias sociais abordadas e incluídas em nosso projeto que propõe a
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Política  de  Fomento  à  Tecnologia  Social  do  Estado  de  Minas  Gerais  estão,  por

exemplo,  as  muito conhecidas cisternas de placas  que foram propostas  por  esse

caminho social de organização social, do movimento de cidadania ativa que nasce no

seio da comunidade com esse componente tecnológico fundamental. As cisternas de

placa  são  desenvolvidas  pela  Articulação  no  Semiárido  Brasileiro  –  ASA -,  que

congrega quase mil entidades em todo o semiárido brasileiro. São entidades diversas,

mas  todas  com  esse  escopo  social,  com  essa  inserção  comunitária,  com  essa

abordagem de promover soluções efetivas, práticas, verdadeiras para o problema do

semiárido.

Quando  se  fala  no  semiárido,  surge  o  problema  da  água,  do  acesso  à  água.

Primeiramente, água de beber, água para o uso doméstico e, num segundo momento,

não  menos  importante,  água  para  a  produção.  As  cisternas  de  placas  foram  as

soluções  encontradas  pelas  comunidades,  soluções  simples,  de  baixo  custo,

dominadas pela comunidade, com técnicas acessíveis, passíveis de ser facilmente

aprendidas, dominadas e transferidas para aqueles que ingressam no processo de

construção, de produção, e permitem, acima de tudo, o domínio e a aplicação rápida,

imediata pela própria família beneficiária daquela ação.

Portanto,  poderíamos  dizer  que  as  cisternas  de  placas  são  uma  das  soluções

classificadas como tecnologia social - pelo menos pelo conceito que trabalhamos, de

fato explicitam o que é tecnologia social. As cisternas de placas propostas pela ASA

estão num programa de 1 milhão de cisternas, meta que, há um ano, parecia sonho,

de tão ousada, uma vez que eram contabilizadas, quando muito, em dezenas e, para

alegria  de  quem  estava  na  ponta,  em  centenas.  Um  milhão  era  realmente  uma

proposta extremamente ousada.

Durante o governo Lula,  a cisterna de placa se transformou em política pública

oficial  do  Estado  brasileiro  e  foi  fortemente  estimulada  por  investimentos  de

orçamentos federal e privados. Fazemos menção e registramos como uma louvação

a ação da Febraban. Sou bancário, milito no movimento sindical, e há muito tempo

criticamos os luxos escorchantes dos bancos, mas temos que louvar essa iniciativa

da Febraban, que acolhe, que elege uma política pública como as cisternas de placas

para estimulá-las e disseminá-las no semiárido brasileiro.
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As cisternas de placas são tecnologias sociais que se circunscrevem no conceito

por nós defendido. Agora, temos a meta da articulação do semiárido, com sua rede

de organizações, que já está em curso e também virou política pública. Trata-se de

um novo programa associado ao de 1 milhão de cisternas, que propõe o recolhimento

e armazenamento de água de chuva para produção. Ou seja, não só mais para o

consumo humano, como é a proposta das cisternas de placas, que recolhem água de

chuva e armazenam para consumo humano: a meta, o esforço passa a ser também

destinado a armazenar água para produção. Temos exemplos maravilhosos em todo

o semiárido brasileiro, nos calçadões e em outras tecnologias associadas, a fim de

coletar e armazenar água de chuva para produção.

Essa é uma antiga abordagem e é extremamente importante. Podemos dizer que

veio do Oriente Médio, pois os chineses são o povo que mais têm essa noção de

considerar que a água da chuva que cai sobre uma propriedade é tão importante e

valiosa  quanto  a  própria  terra,  o  próprio  solo,  o  próprio  terreno  que  delimita  a

propriedade. Portanto, colher e armazenar água de chuva é fundamental não só para

o semiárido brasileiro. Temos que entender que, em todas as regiões, inclusive nas

cidades, é fundamental utilizar, aproveitar esse recurso que nos chega gratuitamente,

um bem extremamente valioso e cada vez mais escasso no planeta, a água.

Associado  a  esse  esforço,  há  outra  tecnologia  social,  a  como as  cisternas  de

placas.  O  governo  do Estado,  em  parceria  com o  Ministério  do  Desenvolvimento

Social, está difundindo no semiárido mineiro as cisternas de placas. É outra ação do

governo do Estado que precisa ser ampliada. Por isso, há essa nossa proposta de

política  estadual  de  fomento  à  tecnologia  social,  de  incentivo,  de  estímulo  e  de

investimento.  Queremos  que  essa  política  possa  causar  impacto,  influenciar

diretamente  o  Orçamento  do  Estado.  Além  dos  recursos  do  governo federal  que

chegam a Minas Gerais por meio de várias políticas, que sejam investidos recursos

dos cofres estaduais.

Antes  de  conceder  aparte  à  nobre  Deputada,  gostaria  de  complementar  esse

raciocínio.  A  Emater,  por  exemplo,  está  disseminando  tecnologia  social

importantíssima, fundamental, que defendo há alguns anos como política que deve

ser universalizada para todo o País, especialmente para o nosso Estado, conhecido
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como a caixa d'água do Brasil. Em nosso Estado nascem muitos rios que abastecem

muitas  bacias  hidrográficas.  As  pequenas  barragens  de  contenção  e  de

armazenamento  de  água  de  chuva  têm  papel  fundamental  para  impedir  o

empobrecimento  do  solo,  ou  seja,  a  retirada  da  matéria  orgânica  da  terra  pela

enxurrada, bem como para impedir o assoreamento dos cursos d'água, das veredas.

Isso é tão comum na minha região, o Noroeste de Minas, na bacia dos rios Paracatu

e Urucuia! Essas barraginhas também são fundamentais para o abastecimento do

lençol freático, fazendo o papel de substituição da mata nativa, ou seja, o papel das

florestas, das matas, das savanas, do cerrado. Elas armazenam a água da chuva,

facilitam a sua absorção pela terra, abastecem paulatinamente o lençol freático e dão

perenidade  aos  cursos  d'água.  Uma  vez  retirada  a  vegetação,  a  água  passa  a

escorrer,  livre,  sobre  o  solo.  A  solução  fundamental,  barata  e  efetiva  são  as

barraginhas, que precisam ser mais difundidas em Minas.

A Deputada Liza  Prado (em aparte)*  -  Quero cumprimentá-lo,  Paraca,  pelo  seu

pronunciamento e pela importância das suas considerações, principalmente no que

diz respeito à Emater,  que,  junto às universidades,  tem desenvolvido um trabalho

fenomenal em Minas. Creio que até setembro estarão traçadas todas as diretrizes

para um novo concurso, o que facilitará bastante a vida do pequeno produtor que

trabalha com agricultura familiar. Percebemos que hoje os técnicos não dão conta de

tanto serviço. Em muitos Municípios falta acompanhamento dos projetos. O trabalho

das  barraginhas poderia  ser  ampliado para  outros  locais.  Há preocupação com a

contenção das chuvas e o cuidado com o nosso meio ambiente, mas, se não houver

política em cada Município, tanto quanto a estadual e a nacional, que parece estar

bem esquematizada nesse sentido, creio que não avançaremos muito.

Recentemente conversei com técnicos da Emater e discutimos a maior dificuldade

para os pequenos produtores melhorarem a sua economia. Por exemplo, eles podem

ajudar na produção dos orgânicos.  Paraca, o técnico é necessário,  para que eles

possam melhorar e ampliar a sua produção. Hoje existe uma lei federal em relação à

merenda escolar. O Deputado Elismar Prado, como Deputado Federal, foi  um dos

seus  autores,  e  hoje  o  Deputado  Weliton  Prado  defende  essa  bandeira.  Há

dificuldade em Minas Gerais  no que diz respeito à qualidade da alimentação das
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nossas crianças, e o pequeno produtor pode ajudar muito nisso. A pobreza ainda é

enorme e precisa ser combatida na cidade e, principalmente, no campo. A situação

poderia avançar bastante ou ser resolvida se houvesse organização em cooperativas

e apoio dos técnicos na melhoria da produção de orgânicos.

Hoje as pessoas querem produzir alimentos sem agrotóxicos. Há campo para esse

crescimento, mas faltam técnicos. Esperamos que as barraginhas possam abastecer

nossos  lençóis  freáticos.  Faltam  técnicos  para  os  projetos  dos  Municípios,  e

percebemos que essa contenção das águas de chuva deveria acontecer também nas

cidades.

Estamos  no momento  de  dizer  que  o  planeta  não  vai  suportar,  se  não  houver

sustentabilidade em todos os setores. É preciso que a população exija da iniciativa

privada que nenhuma habitação de interesse popular seja construída sem contenção

de chuva, captação de água de chuva. Todos querem asfalto, tecnologias e avanços

para  melhorar  a  vida,  mas  temos  dificuldade  com  o  asfalto,  porque  a  água  não

consegue passar por ele. Nem todos os locais fazem contenção como deveriam para

receber as águas pluviais e outras. Ocorrem enchentes e falta de planejamento que

destroem as nossas cidades.  Em Minas  Gerais,  Guidoval,  Além Paraíba e  outras

cidades estão no maior sofrimento, com destruição total, e os Prefeitos, com pires nas

mãos. Temos uma comissão especial na Assembleia para discutir essa questão das

enchentes.  Mas  sabemos  que  o  planeta  não  aguenta  mais  uma  economia  sem

sustentabilidade nem programas desse tipo.

Deputado Almir Paraca, quero parabenizá-lo e lhe dizer que apresentei um projeto

que em que há a preocupação com essa contenção de água em algumas áreas. Há

uma PEC que já está pronta para ser votada e estabelece que, na nossa Constituição

Estadual, acesso a água deve ser um direito fundamental. Num encontro no Canadá,

representantes da ONU solicitaram que os parlamentares de todo o mundo pudessem

incluir,  em  suas  leis  orgânicas,  água  como  direito  fundamental.  Apresentei  esse

projeto,  que está pronto para ser  votado, e espero contar com o apoio de todos.

Assim, vamos cuidando dos nossos recursos hídricos, do nosso povo, melhorando a

sua qualidade de vida.

Hoje  fui  relatora do projeto do  Deputado Antônio  Carlos  Arantes,  Presidente  da
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, que fala do queijo artesanal e

inclui  30  mil  produtores  em  Minas  Gerais  que estão  fora  da  regularidade.  Todos

produzem  queijo,  mas  apenas  200  tinham  título  para  produção.  Fui  favorável  às

emendas ao projeto do Deputado que vão ajudar o pequeno produtor. É preciso ter

apoio político, e isso os nossos produtores têm. Há Deputados comprometidos, como

o Almir  Paraca e tantos  outros.  Se tivermos a  nossa economia com pensamento

sustentável e coletivo, creio que vamos caminhar para um mundo melhor.

O Deputado Almir Paraca* - Agradecemos à Deputada Liza Prado, que - sabemos -

é combativa. As questões com que ela trabalha e as minhas são afins. Temos muito

afinidade. Queremos parabenizá-la, mais uma vez, pela maneira como encaminha as

questões do seu mandato nesta Casa.

Retomando  essa  questão  das  tecnologias  sociais,  gostaríamos  de  dizer  que

pensamos  em  propor  a  política  estadual  de  fomento  à  tecnologia  social  para

tentarmos promover um leque grande de soluções que já estão sendo utilizadas no

País afora e mesmo fora do Brasil. Esse conceito, Deputado Pompílio Canavez, vem

se firmando não só no Brasil, mas também no mundo todo. Fizemos, poucos dias

atrás, um debate para discutir a utilização das tecnologias sociais no combate à fome

e nas questões ambientais,  bem como nas propostas para a Rio+20,  conferência

internacional que acabou de acontecer no Brasil.

Fui designado para representar a Assembleia nos debates da Rio+20, em especial

da Cúpula dos Povos, e levei o fruto do nosso debate a vários auditórios, em várias

discussões da Rio+20. Sabemos que uma política de fomento às tecnologias sociais

poderá  alcançar  uma gama imensa de soluções de  baixo  custo,  efetivas,  pois  já

demonstram que resolvem os problemas dos mais diversos temas, nas mais diversas

áreas.

Várias pessoas acham que, quando usamos o termo “tecnologia social”, estamos

nos referindo a algum aparato técnico, a algum equipamento ou a algum instrumento

específico.  Isso  também  é  tecnologia  e  pode  ser  tecnologia  social.  Há  vários

exemplos de soluções técnicas dessa natureza. Mas o conceito de tecnologia social é

ampliado,  diz  respeito  a  práticas  e  metodologias,  em  especial,  metodologias

comunitárias  que  estimulam  o  associativismo,  a  cooperação  e,  acima  de  tudo,
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estimulam  a  aplicação  de  soluções  técnicas  que  promovam  o  diálogo  com  o

conhecimento tradicional, popular, aquele conhecimento antigo, por assim dizer, de

nossos pais, de nossos avós. Podemos falar, em Minas Gerais, sobre a sabedoria do

sertanejo, que, durante muitos e muitos anos, teve de sobreviver e se resolver com os

recursos que encontrava à mão, devido ao isolamento e à dificuldade de acesso aos

núcleos  urbanos  e  até  mesmo à  carência  objetiva  de  oferta  de  equipamentos  e

serviços  públicos  nos  pequenos  Municípios  do  interior  do  Estado.  Realidade  que

ainda  não  foi  plenamente  superada,  apesar  dos  grandes  avanços,  das  grandes

melhorias.

A tecnologia  social  pode  e  deve atender  a  soluções,  por  exemplo,  na  área  de

saneamento.  Há  inúmeras  tecnologias  sociais  para  saneamento  básico,  inclusive

para saneamento básico rural, que é um problema pouco trabalhado em todo o País.

Esperamos que Minas possa dar exemplo nessa área. A própria Emater dispõe de

tecnologia social desenvolvida por alguns de seus técnicos, que baratearam o custo

da fossa séptica usando materiais recicláveis, e pode facilitar sua disseminação no

Estado de Minas Gerais.

Há  também  soluções  energéticas  relativas  a  uma  necessidade  que  é  do

conhecimento  de  todos:  é  preciso  mudar  a  matriz  energética  da  sociedade

contemporânea do Brasil e do mundo inteiro. Sabemos que consumir o volume que

se consome de energia em todos os processos produtivos e mesmo para a nossa

sobrevivência cotidiana, esse modelo “energívoro”, de alto consumo de energia, é um

modelo suicida, que está esgotando a capacidade de sobrevivência, de reciclagem do

planeta Terra e precisa ser transformado. Dispomos das mais diversas tecnologias

sociais  para  o  campo  da  energia,  em  particular  aquelas  que  dialogam  com  a

utilização dos recursos renováveis, como técnicas para captar energia solar de baixo

custo, e já existem muitas. Também podemos utilizar a energia eólica e mesmo a

energia  hidráulica,  sem  necessidade  de  promover  barramentos,  as  grandes

barragens.

Inúmeras tecnologias sociais barateiam, aceleram a construção das edificações e

adotam técnicas que podem ser  facilmente aprendidas, desenvolvidas e aplicadas

pelas próprias comunidades. Temos feito discussões em alguns fóruns e movimentos
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referentes às moradias populares, ao programa Minha Casa, Minha Vida. Precisamos

introduzir, de maneira sistemática, a discussão sobre a aplicação e a utilização de

tecnologias sociais nas políticas habitacionais, no programa Minha Casa, Minha Vida,

para baratear seu custo. Que o governo, que está fazendo um grande esforço de

disseminação, de universalização do acesso à casa própria, amplie o alcance desses

programas  com  os  mesmos  recursos,  utilizando-se  de  metodologias  sociais  que

barateiam o custo do metro quadrado, que barateiam a construção.

No campo da produção de alimentos, por exemplo, são inúmeras as tecnologias

sociais voltadas para agricultura familiar, a fim de dinamizar e melhorar a qualidade

dos alimentos - o que é muito importante -, produzir alimentos orgânicos, saudáveis,

utilizar  os recursos disponíveis  em cada localidade;  não demandar ou diminuir  ao

máximo  a  necessidade  de  recursos  e  insumos  externos  à  propriedade.  Isso  é

fundamental para a agricultura familiar  brasileira. Portanto, há inúmeras técnicas e

tecnologias sociais que precisam ser incorporadas às políticas públicas, assim como

há necessidade do incremento da produtividade da agricultura familiar.

Concedo aparte ao nobre Deputado Pompílio Canavez, grande lutador nesta Casa.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  (em  aparte)  -  Deputado  Almir  Paraca,  ouvi

atentamente a sua verdadeira aula sobre tecnologia social, importante para o público

que nos assiste pela TV Assembleia. Constatamos a importância do conhecimento

acumulado  durante  gerações  e  gerações  de  brasileiros,  especialmente  em  Minas

Gerais, e ele tem de ser aproveitado. O povo, na sua sabedoria, no enfrentamento

das dificuldades do dia a dia, cria tecnologias sociais importantíssimas.

O senhor se referiu a diversas tecnologias que, se bem aproveitadas, contribuirão

para o desenvolvimento do nosso país, inclusive economizando recursos. O senhor

falou  sobre  os  recursos  naturais,  como,  por  exemplo,  a  água  ou  a  produção de

energia elétrica na construção civil e na edificação de moradias. A tecnologia social,

desenvolvida ao longo de gerações e gerações de brasileiros e de mineiros - é claro -,

diminui custos e economiza recursos.

O  senhor,  que  já  foi  Prefeito  da  sua  querida  Paracatu,  sempre  incentivou  a

comunidade a estabelecer critérios para aproveitar bem a tecnologia social utilizada

na região, sabe muito bem disso. Também fui Prefeito, e tínhamos o desafio de zerar
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o déficit habitacional, o que é muito difícil pelos meios tradicionais. Mas, aproveitando

a sabedoria, a energia do povo, a tecnologia social, por exemplo, dos mutirões, se

bem conduzida e bem gerenciada, muito contribuirá. Como Prefeitos sabemos disso.

Outra área importante é a sabedoria popular no tocante a medicamentos. Quantos

remédios podem ser cultivados no quintal de cada casa e que ajudam no combate a

doenças mais comuns do nosso povo. Pode-se incentivar a construção de hortas

comunitárias ou de hortas nos quintais das residências pelo nosso Estado afora, o

que melhorará muito a alimentação, as condições de saúde e de vida do nosso povo.

Deputado Almir, quis fazer esse aparte a seu pronunciamento, porque entendi ser

muito  apropriado.  O  Brasil  tem  o  desafio  de  ser  a  sexta  economia  do  mundo,

avançando para se tornar a quinta. Mas o Brasil não pode subestimar a sabedoria do

nosso povo, dos nossos avós, e esse projeto tem esse objetivo. Agradeço o aparte e

o parabenizo. Muito obrigado.

O Deputado Almir Paraca* - Muito obrigado, Deputado Pompílio Canavez. Quero

aproveitar  para pedir  aos nossos pares que aprovem a nossa proposta de política

estadual  de  fomento à  tecnologia  social.  Sabemos que isso  é  apenas  um passo.

Depois,  temos  de  conseguir  fazer  com  que  essa  política  seja  realmente

implementada, que se crie um mecanismo para apoiar as entidades que, no interior e

mesmo nos núcleos urbanos, estão trabalhando com esse conceito. O projeto que

chega ao Plenário já passou por diversas comissões, como é natural na tramitação, e

foi objeto de alguns substitutivos, um no 1º turno, e agora a matéria chega ao 2º turno

com novo substitutivo. Fizeram algumas mudanças, preservaram o escopo do projeto,

preservaram  o  nosso  propósito,  mas  é  interessante  observar  as  discussões  dos

técnicos. Por exemplo, quando se fala em política de inovação tecnológica do Estado

de  Minas  Gerais,  fica  muito  claro  que  a  nossa  proposta  pretende  influenciar,

incorporar esse conceito de tecnologias sociais na política de inovação tecnológica.

Esse propósito está preservado, e gostaria de dizer que é uma proposta inovadora.

Gostaríamos  de  receber  solicitações  para  que  o  nosso  projeto  possa  ser

reapresentado em diversos  outros  Legislativos  estaduais  e  mesmo no Congresso

Nacional. Existe uma grande articulação com vários movimentos, com várias cabeças

de redes sociais do Brasil afora. Gostaria de citar, mais uma vez, a Articulação no
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Semiárido  –  ASA -,  que  congrega  mais  de  mil  entidades  sociais  do  semiárido

brasileiro, o Grupo de Trabalho Amazônico – GTA -, que atua na Amazônia brasileira e

que congrega uma centena de entidades que também atuam lá e que estão muito

interessadas na adoção de uma política nacional de fomento às tecnologias sociais.

Já participei de alguns debates no Congresso Nacional, junto com essas entidades, e

também  aqui,  na  Assembleia  de  Minas,  e  sabemos  que  esse  é  um  esforço

continuado.  Quando a  matéria  se transforma numa política pública,  numa política

estadual de fomento às tecnologias sociais, é um passo muito importante. Mas só

vamos demonstrar que somos efetivos nas proposições quando uma política como

essa se transformar numa política do Estado para além de uma política de governo,

enfim, uma política de Estado que encontra acolhida no orçamento estadual.

É  um  desafio  que  ainda  perseguimos,  mas  é  assim  mesmo  que  acontece  na

democracia  representativa.  E,  uma  vez  existindo  a  lei,  fica  mais  fácil  articular,

viabilizar recursos, em especial acionando a responsabilidade social das empresas.

Hoje é muito comum as empresas possuírem departamentos, políticas específicas,

áreas  institucionais  para  cuidar  da  responsabilidade  social  ou  socioambiental.  É

preciso que o Estado dialogue com o terceiro setor e que estimule esses fóruns que

já existem, inclusive  em Minas Gerais,  que tem o  Fórum Estadual  de  Articulação

Intersetorial, em que o Ministério Público comparece, induz, estimula esses espaços a

serem de articulação também orçamentária.

Fala-se muito das parcerias público-privadas - PPPs. Está aí uma área em que as

PPPs poderiam acontecer, não com o intuito efetivo de obtenção de lucro por parte

das empresas, mas, acima de tudo, parcerias público-privadas que se enquadrariam

no escopo de responsabilidade socioambiental, permitindo que as empresas utilizem

esse  conhecimento  organizado  e  sistematizado  das  tecnologias  sociais  para

efetivamente apoiar a melhoria da qualidade de vida das nossas comunidades.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Almir Paraca, cumprimento-

o por essa iniciativa e por esse projeto extremamente importante que beneficiará toda

Minas Gerais,  lembrando de sua terra, Paracatu.  Lembro também de Betim, onde

temos  a  Prefeita  Maria  do  Carmo.  Isso  valoriza  as  lideranças  comunitárias  e

possibilita  maior  participação popular,  inclusive aproveitando os talentos  de  tantas
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lideranças  em várias  áreas.  Há  a  questão  da  medicina  alternativa,  a  questão  da

geração de renda. É um projeto muito importante, que fará diferença no nosso Estado

a partir de agora.

Ao mesmo tempo, solicito, Deputado Almir Paraca, abrir parênteses para apresentar

outro assunto muito importante, aproveitando que estamos encerrando o semestre e

talvez não tenhamos outra oportunidade. Hoje já acertamos com a Casa a sessão

especial em homenagem ao Centenário do Coronel Almeida, que será comemorado

no dia 17 de setembro, quando ele faria  100 anos se não tivesse falecido. Ele é

fundador  da Fundação Caio Martins.  Era um Coronel  que tinha uma mentalidade

muito avançada para a época. Ele se preocupou com a educação, com os jovens,

com os adolescentes e realmente fez um grande bem com a Fundação Caio Martins,

que V. Exa. acompanha no Norte de Minas. Essas escolas são de nossa autoria,

juntamente  com  V.  Exa.  e  com  o  Deputado  João  Leite.  Sei  do  seu  trabalho  na

Fundação  Caio  Martins.  As  escolas  têm  seu  apoio,  seu  permanente

acompanhamento. Fui professora da Escola Caio Martins em Esmeraldas, cidade em

que  nasci,  e  conheço  o  trabalho  muito  bem.  A escola  tem  que  ser  valorizada  e

rediscutida porque, há alguns anos, defendia-se o internato de jovens para estudar

fora de sua região e de sua residência, longe da família. Na época, essa era a política

educacional. Hoje não se concebe isso mais. Temos escolas públicas em todas as

cidades do nosso país. A Fundação Caio Martins tem que continuar cumprindo o seu

papel. Não podemos permitir, de forma alguma, que ela perca o seu objetivo.

O sonho do seu fundador, Cel. Almeida, é que a fundação fosse uma escola federal.

Podemos discutir se é importante essa escola continuar sendo estadual, com apoio e

recursos  para  se  sustentar  com  qualidade,  atendendo  à  região,  ou  se  é  melhor

federalizá-la. V. Exa. é coautor do requerimento junto conosco. Cumprimento-o por

esse trabalho e desejo que o projeto seja um grande sucesso, como certamente será,

pela sua importância. Muito obrigada.

O Deputado Almir Paraca* - Agradeço à Deputada Maria Tereza Lara. Concederei

um  aparte  ao  Deputado  Gustavo  Valadares,  mas  antes  comentarei  a  fala  da

Deputada Maria Tereza Lara.

A Fundação  Caio  Martins  é  um  ambiente  em  que  a  aplicação  das  tecnologias
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sociais, como está proposto no nosso projeto de lei de fomento às tecnologias sociais

no  Estado  de  Minas  Gerais,  poderia  ser  feita  com  muita  eficácia,  porque  é

exatamente  um  ambiente  de  formação,  de  capacitação  de  agentes  de

desenvolvimento. O grande sonho do Cel.  Almeida,  quando constituiu a Fundação

Caio Martins, era abraçar as tecnologias sociais para aprimorar a qualidade de sua

intervenção. Concedo um aparte ao Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Almir Paraca, agradeço-

lhe e serei muito breve. Quero apenas desejar boas-vindas a nossos colegas de São

João Evangelista, que hoje estão fazendo uma visita à Assembleia Legislativa. São

todos  alunos  de  um  projeto  muito  benfeito  na  cidade  e  estão  visitando  os  três

Poderes.

O Deputado Almir Paraca* - Qual é o projeto, Deputado?

O  Deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Cidadania  e  Desenvolvimento

Humano. Quero, então, parabenizá-los e os idealizadores do projeto. Como Deputado

majoritário de São João Evangelista, desejo boas-vindas a seus cidadãos e digo-lhes

que esta Casa é de vocês. Tenho certeza de que essa é a opinião de V. Exa. e dos

demais Deputados da Assembleia Legislativa.

Agradeço a V. Exa. Desculpe-me atrapalhá-lo em seu pronunciamento.

O Deputado Almir Paraca* - Somos nós quem agradecemos, Deputado Gustavo

Valadares.  O  título  do  projeto  que  os  traz  aqui,  Cidadania  e  Desenvolvimento

Humano, é extremamente sugestivo; é exatamente o que estamos propondo com o

nosso projeto, que estabelece a política estadual de fomento às tecnologias sociais.

Cidadania é a capacidade de a própria comunidade se apropriar, tomar para si parte

da responsabilidade de promover as mudanças locais, que ela conhece melhor que

ninguém. Quem conhece os problemas da comunidade é exatamente as pessoas que

os vivem diretamente.

Ao falarmos de tecnologias sociais, constatamos que o conceito carrega uma ideia

que  tem  muito  a  ver  com  o  projeto  de  desenvolvimento  humano  de  vocês:

conhecimento popular - o que as comunidades herdaram de seus antepassados e

criaram  a  partir  das  circunstâncias,  das  contingências,  do  arranjo  existencial

sociohistórico - é fundamental, pois a partir dele se encontram os meios para superar
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as dificuldades e os problemas enfrentados pelas pessoas no dia a dia, onde vivem.

Entretanto  esse conhecimento  precisa  também  dialogar  com o  conhecimento  dito

culto,  acadêmico,  científico,  das  universidades  e  dos  centros  de  pesquisa,  que

precisam  humanizar  a  tecnologia.  Quando  falamos  em  desenvolvimento  humano,

está implícita a necessidade de se alcançar o componente sociotécnico, ou seja, é

preciso humanizar a tecnologia para aproximá-la das soluções que o povo mineiro e o

povo  brasileiro  continuam  demandando.  Sabemos  que  só  é  possível  promover

verdadeiramente  inclusão  e  desenvolvimento  sociais  com  a  dimensão  tecnológica

bem-trabalhada e resolvida. Sem isso, não é possível haver solução verdadeira. E as

tecnologias sociais propõem exatamente isso: humanizar a tecnologia, aproximar as

soluções tecnológicas da necessidade da população, viabilizar o acesso.

Deputado Rogério Correia, sempre discutimos aqui - e V. Exa., como nosso Líder, o

faz de maneira exemplar - a questão do Orçamento. Estamos sempre correndo atrás

das  demandas  sociais  e  as  acolhendo,  seja  do  funcionalismo  público,  seja  das

comunidades menos afortunadas do Estado. Há sempre essa dificuldade de traduzir

em resposta real e efetiva o investimento do Estado, com recursos orçamentários.

Portanto,  as  tecnologias  sociais  proporcionam a  possibilidade  de otimizarmos  o

investimento público, de darmos respostas mais efetivas que resolvam, de fato, os

problemas  sociais  das  comunidades  excluídas  de  Minas  Gerais,  ampliando  sua

eficácia na utilização do recurso público. É uma abordagem extremamente racional,

lógica e objetiva. Muitas pessoas pensam que o Deputado fala e filosofa muito, que

fica  “viajando”,  como  se  diz  popularmente,  mas  é  essencial  conhecermos  o

fundamento  dessas  propostas  e  dessas  ideias.  Hoje  não  vivemos  mais  em  uma

sociedade da informação. Como os teóricos afirmam, hoje vivemos na sociedade do

conhecimento; então, é fundamental trabalharmos essa dimensão do conhecimento

implícita  no  conceito  de  tecnologia  social.  O  conhecimento  tem  que  ser

emancipatório, tem que portar e carregar a esperança, projetando as soluções para o

futuro. Esse conhecimento tem que ser apropriado pela comunidade e pela população

e tem que ser disseminado.

Portanto, quando propomos a política estadual de fomento às tecnologias sociais no

Estado de Minas Gerais, estamos propondo a valorização do conhecimento popular,
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do  conhecimento  tradicional  e  a  sua disseminação,  para  que esse  conhecimento

possa alcançar todo o território de Minas Gerais, todas as Minas Gerais, de maneira

especial mais os “gerais” que as “minas”, os quais são as regiões mais empobrecidas

do  Estado,  para  que  essas  soluções  que  já  estão  dando  resultado  em  vários

localidades do Brasil possam ser universalizadas e ganhar efetivamente o escopo de

política  pública,  possam  ter  o  investimento  do  Estado  de  Minas  Gerais,  possam

otimizar e ampliar a eficácia da aplicação dos recursos públicos.

Gostaria ainda, Sr. Presidente, ao falar de tecnologias sociais, de me remeter a uma

das instituições brasileiras que, ao longo dos últimos anos, deu a maior contribuição

para a elaboração e para o refinamento do conceito de tecnologias sociais e para

vinculá-lo  não  só  às  práticas  e  propostas  de  desenvolvimento  sustentável,  mas

também, acima de tudo, às propostas de combate à pobreza. Estamos no momento

em que a Presidenta Dilma coloca como principal marca, ou principal símbolo, ou

ainda principal desafio do seu governo a superação da pobreza extrema no Brasil, a

erradicação da pobreza  extrema no Brasil.  Superar  e  combater  a  pobreza  tem o

componente  efetivo de tecnologia.  Sem democratizar  o  acesso à  tecnologia,  sem

popularizá-lo,  sem  humanizar  a  tecnologia,  não  vamos  conseguir  efetivamente

combater e superar a pobreza no Brasil.  Foi  esse, Rogério, o debate público que

fizemos  aqui  há  alguns  dias,  que  subsidiou  a  nossa  participação  na  Cúpula  dos

Povos  e  nos  debates  da  Rio+20.  Nós  o  fizemos,  sem  falsa  modéstia,  com

competência e capacidade, levando a voz do Parlamento mineiro àqueles fóruns dos

quais participamos no Rio de Janeiro. E fizemos isso com muita boa-vontade, porque

é um tema em que militamos há muitos anos, de que aprendemos a gostar e que é

fundamental para a melhoria da qualidade de vida das nossas populações.

Rogério, no passado fizemos uma parceria informal com propostas no Parlamento.

V. Exa. era Vereador em Belo Horizonte e eu, Deputado de primeiro mandato nesta

Casa,  em  1995,  antes,  portanto,  de  ser  Prefeito  da  minha  querida  Paracatu.

Apresentamos aqui,  no Parlamento, e V. Exa. apresentou na Câmara Municipal,  o

projeto de lei do Bolsa-Escola. O Suplicy esteve aqui discutindo aquela questão do

programa de renda mínima.

Portanto, muito antes de existir  o programa nacional Bolsa-Escola e o programa
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Bolsa  Família,  que fizeram  uma verdadeira  revolução no  Brasil,  em especial  nas

pequenas comunidades, que movimentaram a economia dos pequenos Municípios e

das pequenas localidades brasileiras, ofertando e estimulando a presença da criança

na escola e associando distribuição de renda e estímulo com qualificação educacional

e profissional,  todas essas propostas foram construções lentas,  Deputado Rogério

Correia.

Não sei se V. Exa., Deputado Rogério Correia, acompanhou os acontecimentos na

época em  que  eu era  Prefeito  de  Paracatu,  mas  realizamos  o  primeiro  encontro

nacional  das  experiências  do  Bolsa-Escola  existentes  no  Brasil.  Naquele  época,

somente cinco Municípios adotavam o programa Bolsa-Escola, considerando-se as

cidades de Belo Horizonte e Brasília, que não são consideradas Municípios, tendo já

esta  última  uma  política  implantada  pelo  Governador  Cristovam  Buarque.

Posteriormente, em Minas Gerais a nossa proposição foi abraçada pelo Deputado

Adelmo  Carneiro  Leão,  e  Itamar  Franco  implantou  a  política  estadual  do  Bolsa-

Escola.  É  importante  deixar  claro  isso  para  mostrar  quanto  é  fundamental  a

construção de políticas públicas, para que elas se afirmem e para que os movimentos

sociais possam estimulá-las, provocá-las, exigi-las e cobrá-las. O mesmo vale para os

espaços do Executivo, para as Prefeituras em especial, para que também possam

implantar,  de  maneira  pioneira,  essas  proposições,  a  fim  de  que  elas  ganhem

visibilidade e sejam aperfeiçoadas na medida em que forem aplicadas.

Aline, nós precisamos que os Prefeitos dos Municípios brasileiros adotem essas

propostas  para  que  elas  amadureçam  e  se  transformem  em  políticas  públicas

estadual e federal. Mas isso só será possível mediante acúmulo de conhecimentos,

de técnicas, de práticas, de resultados e de avaliações, para que possam mostrar-se

efetivas e objetivas na solução dos problemas que pretendem enfrentar e resolver.

Isso é tarefa das Prefeituras. Aliás, essa foi uma tarefa que assumi como Prefeito de

Paracatu em relação à política do Bolsa-Escola. Deputado, Rogério Correia, na minha

Prefeitura, atendemos a 600 famílias. Terminei o meu mandato de Prefeito atendendo

a 600 famílias no programa Bolsa-Escola Cidadã, de Paracatu. Metade das bolsas foi

paga pelo poder público, pela Prefeitura, e a outra metade foi paga por colaboradores

que faziam doações e por voluntários que elegiam, escolhiam as famílias que seriam
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beneficiadas com a sua doação. Esses voluntários também visitavam as famílias. Foi

uma ação muitíssimo interessante.

A Aline está no Plenário nos ouvindo e participa da Rede de Bioeconomia, em Belo

Horizonte,  organização  não governamental  que também  trabalha  com  tecnologias

sociais  e  vem  ajudando  a  difundir  essa  ideia,  inclusive  influenciando  a  política

estadual.  Aliás,  antes  de  existir  a  política de  fomento  às  tecnologias  sociais,  que

estamos propondo, já havia organizações diversas, como é o caso dessa em que

você milita - Rede de Bioeconomia -, que influenciam as políticas públicas do Estado

de Minas Gerais com essa visão, com essa abordagem das tecnologias sociais.

Estamos  dizendo  tudo  isso  -  falei  sobre  o  Bolsa-Escola  -  exatamente  para

demonstrar que o tema de tecnologias sociais, isto é, as propostas de tecnologias

sociais  podem e devem ser  adotadas pelas  Prefeituras,  porque,  se valem para o

governo do Estado de Minas Gerais e para o governo brasileiro, também valem para

as Prefeituras. Hoje - e a Aline concorda comigo -, na verdade o que perseguimos são

mudanças planetárias. Queremos mudar este planeta; queremos mudar o conjunto da

sociedade.

Queremos mudar o paradigma, o modelo de organização da sociedade, que não

responde às necessidades humanas nem dos muitos ricos nem dos remediados e

muito menos dos empobrecidos. Não há uma solução que atenda a todos, que cuide

da mãe Terra e da fonte de vida e que garanta a sustentabilidade para essa geração e

as futuras. Portanto, há um grande desafio. Também estou investido nesse desafio

que é: vamos mudar, sim, o Planeta. Vamos de cidade por cidade, vamos mudar cada

localidade,  vamos  mudar  cada  Município,  vamos  mudar  cada  cidade.  Na  soma

desses  esforços,  mudaremos  o  Planeta.  Se quisermos  ainda descer  para  o  mais

imediato, àquilo que está no alcance de cada pessoa, de cada cidadão, onde quer

que ele more ou esteja,  devemos mudar  a nossa atitude.  Vamos mudar  o nosso

comportamento,  como  indivíduo,  como  pessoa,  como  cidadão.  Vamos  cuidar  da

nossa casa, vamos reciclar o nosso lixo, vamos economizar água e energia, vamos

ser  absolutamente  fraternos  e  solidários,  dentro  de  casa  e  com  a  família  e  os

familiares.  Vamos  expandir  isso  para  a  nossa  rua,  o  nosso  bairro,  a  nossa

comunidade,  a  nossa cidade,  o  nosso Estado,  o  nosso  País  e  o  nosso  planeta.
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Estamos muito convencidos de que as tecnologias sociais dialogam diretamente com

essa  dimensão  da  mudança  de  atitude  e  de  comportamento  individual,  grupal  e

coletivo, a fim de alcançarmos essa mudança maior de paradigma. Este é um termo

muito falado e repetido e virou chavão. Hoje ele já é banal, mas as pessoas não o

compreenderam.  Portanto,  devemos  ter  essa  mudança  maior  de  modelo  de

sociedade,  essa  mudança  mais  ampla  de  percepção  e  de  organização  das

necessidades humanas, tentando democratizá-las e transformá-las em efetivo direito

de todos. Que os dons, os talentos e as habilidades de todas as pessoas possam ser

amparadas, acolhidas e promovidas, a fim de que elas cumpram aquilo para o que

viemos a este mundo. Queremos evoluir, crescer e desenvolver todos esses dons,

talentos e habilidades. Portanto, Sr. Presidente, para encerrar, gostaria de solicitar o

apoio e a aprovação pelos nossos pares do nosso projeto de política estadual  de

fomento à tecnologia social.  Esse tema é tão apaixonante, Sr.  Presidente, que eu

poderia ficar aqui por horas, discorrendo livremente sobre vários tópicos e questões

fundamentais. Acredito que o projeto é inovador e histórico. Esperamos que Minas

Gerais emplaque mais essa vitória das políticas inovadoras propostas por esta Casa

e que, a partir da Assembleia de Minas Gerais, influenciemos Parlamentos Municipais

e Estaduais e o Congresso Nacional para termos, então, uma grande política nacional

de estímulo, de fomento e de apoio às tecnologias sociais, melhorando a condição de

vida do nosso povo. Muito obrigado,  Sr.  Presidente. Agradeço já por antecipação,

porque sei que o projeto será aprovado por todos os nossos pares. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rômulo  Viegas)  -  Com  a  palavra,  para  discutir,  o

Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Rômulo  Viegas,  Srs.

Deputados,  Sras.  Deputadas,  bancada  da  imprensa,  telespectadores  da  TV

Assembleia, povo de Minas Gerais, pediria, Deputado Almir Paraca, um aparte a V.

Exa. Poderia ter sido dessa forma, para justificar o voto favorável ao projeto de V.

Exa.  Contudo,  V.  Exa.  dava  tantas  justificativas  positivas  ao  projetos  que  preferi

escutar todas e não roubar de V. Exa. uma parte do tempo para fazer esse aparte.

Preferi discutir o projeto, o que farei também em forma de aparte ao que V. Exa.

expôs sobre o projeto de lei.
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Como foi dito, esse projeto é fundamental para o fomento à tecnologia social no

Estado. Temos tido muitas experiências positivas no fomento às questões sociais no

Brasil e em Minas Gerais, mas essa ideia de V. Exa. de transformar isso em fomento

tecnológico  e  social  é  inovadora  e  acrescerá  os  fatores positivos  que foram aqui

apresentados.

Além de parabenizá-lo,  gostaria  de  chamar  a  atenção para  outros  aspectos.  O

projeto em pauta tenderá a ajudar ainda mais os mais pobres no Estado, o que pode

servir  de  experiência  positiva  para  o  Brasil.  O  Deputado  Almir  Paraca  já  expôs

algumas experiências aqui, mas acredito que a dimensão seja ainda maior do que

podemos imaginar quando aprovarmos a matéria - e mesmo quando V. Exa. elaborou

o projeto de lei. Ele extrapolará as nossas expectativas. A ideia realmente é muito boa

e positiva.

Deputado Almir Paraca, realizaremos, na Assembleia Legislativa, nos dia 29, 30 e

31  de  agosto,  um  fórum  de  debates,  solicitado  por  mim,  para  discutirmos  os

programas do governo estadual e do governo federal para a agricultura familiar  e

reforma  agrária,  com  assentamentos  e  políticas  para  essa  agricultura,  que  são

muitas, oriundas de diversas reivindicações dos movimentos sociais. Isso se tornou

realidade no governo Lula e, agora, no governo Dilma. Será discutida e avaliada essa

implementação em Minas Gerais.

Esse projeto que aprovaremos merece uma explanação nesse fórum e deve ser

inserido  como um  dos  projetos  a  ser  implementado  para  a  agricultura  familiar  e

reforma agrária. Esse debate será fundamental para que V. Exa. possa falar sobre

esse projeto e já discuti-lo com o governo do Estado e com o governo federal, que

aqui estará, para sabermos como implementar esse programa a partir dos diversos já

existentes, a fim de sabermos que órgãos ficarão responsáveis por ele e quais os

passos iniciais para a sua implantação.

Em primeiro lugar, gostaria de fazer esse convite a todos. Sei que V. Exa. estará

ocupado em agosto com outras tarefas em Paracatu, pois é candidato a Prefeito,

mas, poderia vir à Assembleia Legislativa pelo menos para a abertura do fórum, que

será realizado na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Certamente, na quarta-feira,

V. Exa. estará aqui, pois é assíduo na Assembleia Legislativa. Nesse dia, à tarde,
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lançaremos  o  Plano  Safra.  V.  Exa.  poderia  fazer  uma  abordagem  sobre  a

implementação desse projeto e inseri-lo na pauta dos grupos. Haverá grupos para

discutir os diversos aspectos da agricultura familiar. Um grupo discutirá o Pronaf. O

crédito  para  a  agricultura  familiar  aumentou muito.  Fui  Delegado do Ministério  do

Desenvolvimento Agrário e, quando entrei, havia em torno de R$600.000.000,00 em

crédito do Pronaf para Minas Gerais.  Felizmente, projetamos chegar,  neste ano, a

R$1.500.000.000,00 de crédito para Minas Gerais, por meio do Pronaf. Isso é crédito

para o pequeno produtor, para a sua lavoura, custeio e investimento. Esse projeto

certamente poderá ajudar, junto com o Pronaf, a fim de termos também fomento à

tecnologia social no Estado. Esse é um assunto a ser discutido. Temos de saber qual

a influência do Pronaf e como poderemos melhorá-lo do ponto de vista do fomento

tecnológico. O agricultor terá acesso ao Pronaf e poderá saber como evoluir em sua

lavoura a partir da tecnologia social. Esse será um dos temas a ser abordado.

Discutiremos  também  a  comercialização  dos  produtos  da  agricultura  familiar,  o

Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e

o Selo da Agricultura Familiar, que também têm relação com o projeto que V. Exa.

apresenta. Discutiremos também o Programa de Crédito Fundiário,  que viabiliza o

acesso à terra para os pequenos produtores por meio da compra financiada pelo

Banco do Brasil e pelo Banco do Nordeste. Tendo acesso à terra, discutiremos como

trabalharão do ponto de vista da tecnologia social no Estado. Esses elementos já

demonstram  que  esse  projeto  poderá  contribuir  muito  com  a  área  da  agricultura

familiar. Trabalharemos também a questão da assistência técnica.

O que falta de assistência técnica em Minas? A Emater está numa encruzilhada, ou

ela avança a partir de agora para a agricultura familiar ou não aguentará o rojão e

teremos  que ver  outras  experiências  de  ONGs e  entidades.  Espero  que sejamos

vitoriosos  para  que  a  Emater  dê  um  salto  à  frente,  um  salto  de  qualidade.  É  a

expectativa que temos. Não é a atual realidade. A pedido do Deputado Doutor Viana -

aproveito para cumprimentá-lo pela vitória de ontem - nosso futuro Conselheiro do

Tribunal de Contas, foi feita aqui uma importante reunião para discutir a questão da

assistência  técnica,  com  a  presença  maciça  de  técnicos  da  Emater.  Duas

reivindicações  eram  centrais:  o  plano  de  carreira  dos  servidores  da  Emater  e  o
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concurso  público  para  mais  técnicos  da  Emater.  Como  já  disse,  vivemos  numa

encruzilhada: muitas vezes, um técnico da Emater é responsável por 2 mil técnicos

no interior. Na Região Noroeste, que vocês conhecem de cabo a rabo, há uma grande

deficiência. Um, dois técnicos das cidades de Paracatu, Arinos, Unaí e Natalândia

têm  tantos  agricultores  familiares  para  cuidar  que,  evidentemente,  não  fazem  o

trabalho técnico de assistência na roça, na terra daqueles pequenos produtores. Esse

problema da Emater só pode ser resolvido com mais recursos. O choque de gestão

neoliberal que há em Minas Gerais atinge em cheio esses setores. Quem sofre com

ele são os mais pobres. Por isso, insisto nesse debate. A Emater é um caso típico

disso. Segundo os técnicos, a Emater é escrava do Prefeito ou da Prefeitura, porque

se o Prefeito não colocar gasolina nos seus carros, o técnico não tem nem como sair

da sede da Emater para fazer uma visita na roça. Já são pouquíssimos técnicos e

eles não têm a melhor condição de trabalho. Então, o Prefeito tem que arcar com os

custos do aluguel da casa e, às vezes, até com o técnico. Recursos que deveriam ser

do  governo  do  Estado  estão  com  a  Prefeitura  e,  às  vezes,  com  sindicatos  e

entidades, que tapam o buraco da irresponsabilidade do governo no que diz respeito

à agricultura familiar. O objetivo desse projeto do Deputado Almir Paraca é para que a

atenção maior seja dada à agricultura familiar e à reforma agrária.

Deputadas e Deputados, nunca é muito dizer: 70% dos alimentos que vão para a

mesa do povo brasileiro, do povo mineiro, vêm da agricultura familiar. É óbvio que o

esforço maior deve ser feito para os nossos agricultores familiares e assentados da

reforma agrária. Deputado João Leite, defendo a tese - vamos discuti-la no seminário

dos dias 29, 30 e 31 - de que é preciso ser feita uma reorganização do ponto de vista

de secretarias  na  área de agricultura  em Minas  Gerais  ao  estilo  do  que foi  feito

nacionalmente. Já à época do Presidente Fernando Henrique Cardoso, foi criado o

Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tínhamos apenas o Ministério da Agricultura e

Pecuária - Mapa -, é o que chamamos ministério dos ricos no campo. Por força de

uma pressão dos movimentos  sociais  e  reivindicação dos sindicatos,  foi  criado o

Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA. O MDA cuida dos mais pobres, que

têm pouca terra, dos assentados da reforma agrária, que trabalham junto com o Incra.

É um Ministério  que passou a ter  importância  no  Brasil.  Em Minas  Gerais  ainda
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funcionamos como modelo apenas da Secretaria de Agricultura, Seapa. Temos uma

Secretaria Extraordinária de Reordenamento Agrário que trabalha junto com o Iter,

mas que veio apenas para o reordenamento agrário. Já expus essa minha ideia e

espero convencer o próprio governo disso no encontro que faremos. Agora, foi criada

por meio de lei delegada uma Subsecretaria de Agricultura Familiar, que é vinculada à

Seapa. A minha ideia é que essa Secretaria Extraordinária de Reordenamento Agrário

passe a ser uma secretaria permanente de agricultura familiar e reforma agrária. Aí,

em  vez  de  uma subsecretaria,  teríamos  uma secretaria  permanente  no  estilo  do

Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuidasse especificamente da agricultura

familiar. É claro que a Emater teria de estar vinculada, em especial, a essa secretaria,

porque os agricultores familiares é que precisam de mais assistência técnica. Aí, o

governo voltaria o seu olhar para eles, porque, até hoje, ele é apenas por meio da

Subsecretaria de Agricultura Familiar, com parcos recursos.

O  Subsecretário  Gadelha,  excelente,  que  conhecemos  há  muito  tempo,  tem

enormes  dificuldades de trabalho.  Os recursos são pouquíssimos.  A Emater  ficou

vinculada à Secretaria de Agricultura, que não tem a dimensão de uma secretaria de

agricultura familiar no Estado de Minas Gerais. Isso seria um reconhecimento para a

agricultura familiar  e de reforma agrária que o nosso Estado ainda não tem, mas

precisamos  ter  e  sanar  essa  debilidade  do  governo  de  Minas.  O  Governador

Anastasia  será  sensível  a  isso.  Creio  que  o  outro  Governador,  o  Senador  Aécio

Neves,  não  tinha  essa  sensibilidade,  Deputado  João  Leite,  mas  o  Governador

Anastasia  poderá tê-la.  Fica,  então,  como sugestão,  a  criação de uma secretaria

permanente da agricultura familiar e reforma agrária em nosso Estado.

O projeto do Deputado Almir  Paraca terá uma guarida maior,  Deputado Ulysses

Gomes, dentro dessa secretaria de agricultura familiar e reforma agrária. Sugiro ao

Deputado  Almir  Paraca  que  essa  secretaria  fique  responsável  pela  Política  de

Fomento à Tecnologia Social na área rural. Haveria, então, um grande avanço em

relação ao projeto do Deputado Almir Paraca. Outro ponto do projeto do Deputado

Almir Paraca com o qual concordo diz respeito à questão das águas. Dois projetos,

entre outros, estão sendo apreciados nesta Casa. Agora mesmo teremos o projeto do

Deputado  Paulo  Lamac,  que  cria  uma  área  de  preservação  ambiental.  Ontem,
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consegui que fosse aprovado na Comissão de Constituição e Justiça - agradeço ao

Deputado Sebastião  Costa,  Presidente  da  Comissão,  e  aos  seus  membros  –  um

projeto  que cria  o  Monumento  Natural  da  Serra  da  Moeda.  Talvez nem todos  os

Deputados conheçam a Serra da Moeda, que fica próxima de Belo Horizonte. É uma

serra, Deputado Ulysses Gomes, belíssima. V. Exa., que é do Sul de Minas, conhece

serras maravilhosas daquela região, especialmente na região da Mantiqueira. Aqui,

nos  arredores  de  Belo  Horizonte,  apesar  de  toda  a  poluição,  existem  serras

maravilhosas. A Serra da Moeda é uma beleza. O jornal “O Tempo” de hoje publicou

fotos de uma das nascentes do local, com quedas d'água. É uma serra maravilhosa,

com muitas nascentes, com uma fauna e uma flora dignas de serem ressaltadas, com

espécimes raras. Enfim, é um paraíso que temos no meio das serras que cercam a

Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Essa serra, Deputadas, Deputados, povo de Minas, corre um sério risco. A Ferros,

que é uma mineradora, pretende instalar ali uma mineração pesada. Provavelmente

vai extrair minério para exportação. A Ferros, por enquanto, tem aval do governo para

fazer  isso.  Estou  com  um  projeto  de  lei  transformando  a  Serra  da  Moeda  em

monumento natural. Isso preservaria completamente a Serra da Moeda. É um projeto

fundamental  dos  pontos  de  vista  ecológico  e  social,  porque preserva  a  água,  as

nascentes,  ou  seja,  isso  que  o  Deputado  Almir  Paraca  disse.  Às  vezes  somos

chamados de loucos e sonhadores, mas não podemos nos deixar levar pelo discurso

de que o desenvolvimento é tudo o que precisamos do ponto de vista econômico.

Não adianta desenvolvimento econômico se não houver  desenvolvimento social  e

desenvolvimento  ambiental.  Aproveito  para  engatar  esse  projeto  de  lei  aprovado

ontem  na  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  com  o  projeto  do  Deputado  Almir

Paraca e pedir o apoio dos Deputados, para que a Serra da Moeda seja transformada

em um monumento natural. Esse projeto recebeu um destaque importante no jornal

“Hoje em Dia”. Espero que seja aprovado.

Com ele tramita um projeto que me preocupou muito. Esse projeto diz respeito ao

cerrado.

Fui autor da lei que instituiu o Pró-Pequi, programa que protege o cerrado do ponto

de  vista  ambiental  e,  socialmente,  agrega  o  sertanejo,  em  especial  do  Norte  de
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Minas, para que, convivendo com a terra, possa viver dos seus frutos. O Pró-Pequi

também está abandonado pelo governo do Estado, embora aprovado na legislatura

retrasada,  quando  eu  era  Deputado  Estadual.  O  governo  do  Estado  não  fez  o

encaminhamento  do  conselho  do  Pró-Pequi  nem  das  políticas  propostas  na  lei.

Portanto, não aconteceram os necessários avanços já aprovados. Agora, estamos

tentando retomá-lo junto à Subsecretaria de Agricultura Familiar, a fim de colocá-lo

em prática.

Esse é o pedido que fazemos ao governo. De novo, essa é a visão neoliberal em

que  as  questões  sociais  são  deixadas  de  lado;  o  choque  de  gestão  substitui  as

intervenções sociais. O projeto do Paraca teria uma interlocução fundamental com o

Pró-Pequi.  Há  uma  proibição  expressa  em  nossa  legislação  de  corte  de  pequi.

Entretanto, há sempre uma grande pressão de ruralistas que colocam a necessidade

de cortar a árvore, porque atrapalha o pasto, a plantação de soja, e assim por diante.

É uma enorme pressão. O Deputado Zé Maia apresentou um projeto para que se

ampliasse para novas áreas de empreendimento rural o corte de pequizeiro. Fiquei

apavorado com a ideia; fizemos várias reuniões; e agora chegamos a um termo, não

diria ideal,  mas que, considerando a pressão exercida e a minoria na Assembleia

Legislativa,  é  pelo  menos  razoável.  Acordamos  que o  pequizeiro  continuaria  sem

poder ser cortado, a não ser em áreas em que o cerrado já tivesse sido devastado e,

mesmo assim,  se  a  devastação  foi  feita  até  2008.  Posteriormente  a  2008,  nem

nessas terras, ainda que o cerrado já tenha sido derrubado, pois cresce de novo,

poderá haver corte de pequizeiro. Esse foi o acordo para que novas áreas de cerrado

não sejam cortadas. Fizemos uma emenda defensiva para evitar um mal maior em

nosso cerrado. Esse projeto também estará em pauta.

O ipê amarelo também entrou nesse projeto. Ganhamos mais um título negativo em

Minas pelo modelo neoliberal, pelo chamado choque de gestão. Mais da metade da

devastação da mata atlântica no Brasil, ano passado e retrasado, ocorreu em Minas

Gerais, Deputado Ulysses Gomes; somos o Estado mais devastado. Esse é um título

ruim para Minas Gerais  e, em parte,  deve-se à ausência de uma política real  de

preservação ambiental. Quando há projetos que ampliam a possibilidade de corte de

árvores como o ipê e o pequizeiro, ficamos apavorados e não podemos permitir que
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isso ocorra. Por isso, cuidei tanto desse projeto, sendo também autor do Pró-Pequi.

Aproveito para comentar a área social, que é importante. O Deputado Almir Paraca

citou o Bolsa-Escola, hoje Bolsa Família. Fui autor da lei que criou o Bolsa-Escola em

Belo Horizonte, como bem lembrou o Deputado Almir Paraca, e, depois, ele a criou

como Prefeito de Paracatu. E em Minas, também fui autor da lei. Eu era Vereador

quando a experiência do Bolsa-Escola existia em Brasília, no governo do Cristovam

Buarque,  na época do PT, hoje Senador da educação pelo PDT. É um excelente

Senador e foi um excelente Governador. Ele criou o Bolsa-Escola. Justiça seja feita, a

autoria da lei é do Senador Cristovam Buarque. Em Brasília, ele a implementou com

muito sucesso. Como Vereador,  apresentei  o projeto de lei  e aprovamos o Bolsa-

Escola aqui; o então Prefeito Patrus a sancionou. Eu fui o autor da lei, e o Patrus a

sancionou já no final do governo, deve ter sido em 1996.

Ele  foi  substituído  pelo  Prefeito  Célio  de Castro,  e eu  fui  reeleito  Vereador.  Fiz

acordo com a equipe de transição do Célio e do Patrus para que o Bolsa-Escola, do

ponto de vista orçamentário, começasse no ano seguinte ao que o Célio de Castro

tomou posse, que foi em 1997. Posso afirmar que essa lei foi feita a três mãos. Fui

autor  da  lei,  o  Patrus  a  sancionou,  e  o  Célio  de  Castro  lhe  deu início,  com 200

famílias  por  regional.  Havia cerca de  1.800 a  2 mil bolsas em Belo Horizonte.  O

sucesso foi tanto que, logo após a implementação do programa pelo Célio de Castro,

o Bolsa-Escola virou fenômeno em Belo Horizonte. Na época, o valor da bolsa era um

salário mínimo. O Prefeito Célio de Castro a aplicou, depois de ser sancionada pelo

Patrus Ananias. Foi uma revolução social em Belo Horizonte, com as famílias pobres

da cidade recebendo salário mínimo na época do FHC, do neoliberalismo, em que

não havia política social,  era proibido.  Com muito sacrifício  da Prefeitura,  fizemos

política social local, e foi um fenômeno. Depois veio o Lula, que aproveitou a ideia do

Senador  Suplicy  sobre  renda  mínima e  criou  o  Bolsa  Família.  Então,  a  partir  do

governo federal, todos os Estados passaram a ter essa política.

Esse também é o rosto do projeto apresentado hoje pelo Paraca. Tive a honra de

ter sido autor  da lei  do  Bolsa-Escola em Belo Horizonte.  Poucas pessoas sabem

disso. O Patrus teve a honra de sancioná-la, e o Célio de Castro de dar início à sua

implementação. O Bolsa-Escola existe em Belo Horizonte até hoje, em conjunto com
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o Bolsa Família. Agora, em Belo Horizonte, esse programa precisa ser ampliado, bem

como no Brasil, com a perspectiva de que as famílias que recebem a bolsa tenham

formação,  profissão.  Há  vários  projetos  nesse  sentido  em  Brasília.  O  projeto  do

Paraca apresenta essa questão e poderá ser aproveitado em Minas Gerais.

Sr. Presidente, por fim quero dizer que é óbvio que projetos desse porte só poderão

ser  implementados  se  houver  vontade  política  do  Executivo.  Quero  problematizar

essa questão com o Deputado Paraca. Se apresentar o projeto e ele for aprovado,

mas não houver por parte do governo do Estado vontade real de implementá-lo, uma

compreensão do seu valor social, o projeto ficará parado. Por isso, a Emater continua

sucateada,  assim  como os  programas  relativos  à  reforma agrária  e  à  agricultura

familiar em Minas, que andam menos que no restante do Brasil, porque não há um

governo centrado na questão social rural, com o devido peso; ainda não há em Minas

Gerais nenhuma Secretaria de Agricultura Familiar para tratar desses programas tão

importantes. O governo, nesse caso, não possui sensibilidade social suficiente para

implementar  programas da agricultura familiar  no  Estado.  Esses  programas ficam

parados, dependendo apenas do governo federal, e não há a repercussão necessária

no Estado, prevalecendo a ideia do choque de gestão, e não do investimento social.

Citei também o Pró-Pequi, que não está em andamento. O projeto existe, mas o

governo não o implementa. O Deputado Paraca citou o Bolsa-Escola, que foi feito na

época  do  Itamar  Franco.  Depois,  terminou-se  o  procedimento  do  Bolsa-Escola,

ficando  apenas  o  Bolsa  Família,  do  governo  federal.  O  governo  do  Estado  não

implementa essas políticas sociais com a força devida, como fizeram os governos

Lula e Dilma. Esses são problemas reais que vivemos em Minas Gerais. É preciso

solucioná-los; é preciso que o governo Anastasia tenha um olhar mais humanitário

para a questão social; é preciso dar prioridade às questões sociais levantadas.

O projeto  do Almir  Paraca terá andamento  se assim  entender  o governo.  Caso

contrário, ficará engavetado, como a Emater, o Pró-Pequi, o Bolsa-Escola, os projetos

da  agricultura  familiar,  que  não  recebem  incentivo  real  do  governo  do  Estado.

Aproveito  para,  ao  pedir  a  aprovação  do  projeto  do  Deputado  Paraca,  pedir  ao

governo  do  Estado  que  reverta  um  pouco  essa  visão  tecnicista,  esse  passado

neoliberal  em queda,  ultrapassado,  e seja um Estado implementador  e indutor  da
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evolução econômica e social.

Se o Estado não tomar para si essa função, não vingaremos. O modelo neoliberal é

arcaico. O Estado, enquanto indutor do desenvolvimento econômico e social, não é

arcaico; pelo contrário, está se provando necessário. Temos essa diferença com o

governo de Minas, que ainda vive desse passado neoliberal. Porém, não podemos

deixar  de  fazer  nossa parte.  Peço aos  Deputados  a  aprovação desse  projeto  do

Deputado Almir Paraca para que possamos avançar em propostas de caráter social.

Sobre  isso,  fiz  questão  de  deixar  algumas  ideias.  Agradeço  ao  Presidente  e

encaminho favoravelmente à aprovação do projeto de lei.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Não  há  outros  oradores  inscritos.

Encerra-se a discussão.  Com a palavra,  para encaminhar  a votação,  o Deputado

João Leite.

O Deputado João Leite* - Encaminho favoravelmente à aprovação do projeto do

Deputado Almir Paraca, grande iniciativa. Quero apenas lembrar, Sr. Presidente, que

o governo de Minas e esta Casa estão atentos à população de Minas, ao social. Foi

nesta Casa que nasceu, entre os vários projetos estruturadores do governo de Minas,

o  Inclusão Social  de  Famílias  Vulnerabilizadas,  que reúne várias  ações.  Foi  aqui

também  que  nasceu  o  programa  de  redução  da  pobreza  rural.  Houve  muito

investimento da nossa Secretaria na região Norte e no Jequitinhonha, por meio da

nossa querida Elbe Brandão. Na pessoa de seu marido, Deputado Luiz Henrique,

rendo-lhe minhas homenagens. Há um grande investimento na luta contra a pobreza

rural.

Quando  eu  era  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,  cedemos  ao

governo federal o cadastro das famílias do Bolsa-Escola do Jequitinhonha e do Norte

de Minas. É importante dizer que o governo de Minas Gerais investe muito no social.

Foi  o  primeiro  governo  a  colocar  as  crianças  a  partir  de  6  anos  no  ensino

fundamental,  dando-lhes alimento.  Quando alguns Deputados  estiverem usando a

tribuna, sairei, e convido alguns companheiros da base do governo a saírem também

do  Plenário,  porque  parece  que  incentivamos  a  lembrança  do  mais  querido,  do

Senador Aécio Neves. Ele, sim, realizou uma grande revolução em Minas, ao ligar

230 Municípios esquecidos, abandonados pelos governos passados. Ele fez a ligação
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asfáltica desses Municípios à BR-111.

Agora mesmo recebi o candidato a Prefeito de São José do Mantimento, que está

comemorando  o  asfaltamento  do  trecho  que  liga  seu  Município  à  BR-111.

Aguardávamos,  historicamente,  essa  atenção  com  a  população  de  São  José  do

Mantimento. Essa é a verdade não apenas sobre o PSDB, mas também sobre o PV,

Democratas, PT, PSB, PRTB, PHS, PSD, PPS, PDT, PTdoB. É sobre essa grande

base de sustentação do governo Aécio Neves,  do governo Anastasia. Realizamos

isso em Minas Gerais, por isso a pesquisa de hoje traz o Governador Anastasia com

praticamente 70% de aprovação.

Neste  momento,  não  posso,  meu  querido  Deputado  Délio  Malheiros,  conceder

aparte, pois estou em encaminhamento de votação. Gostaria muito de conceder-lhe

aparte,  porque V.  Exa.  faz parte desta história  do  atendimento  ao  social,  como o

Deputado Dalmo Ribeiro  Silva  também.  Lembrei  do  PTB por  causa do Deputado

Bosco. Este governo tem 70% de aprovação, e o nosso mais querido Senador, Aécio

Neves, saiu com mais de 90% de aprovação do governo de Minas, por causa dessa

base e por causa desse trabalho social que alcançou toda Minas Gerais. Alcançou

nossas crianças, nossos idosos, as mulheres. Por isso, temos de trazer a verdade,

Deputado Délio Malheiros, um Deputado atuante na Assembleia Legislativa, com uma

história em defesa do contribuinte.

A história verdadeira é que Minas Gerais é que deu o primeiro passo. Na época,

Ricardo Henriques era o Secretário Nacional de Assistência e, por determinação do

Governador Aécio Neves, hoje o mais querido, o mais lembrado Senador, o governo

de  Minas  Gerais  informou  ao  governo  federal  todo  o  cadastro  das  famílias  mais

carentes  de  Minas  Gerais,  das  crianças.  Minas  foi  o  primeiro  Estado  a  apoiar  a

unificação dos programas sociais. Foram programas que o Governador Aécio Neves

também implantou em Minas Gerais, como a redução da pobreza rural, a ligação de

230 cidades esquecidas em Minas Gerais.

Encaminhamos favoravelmente,  porque o PSDB, a Base do Governo Anastasia,

todos nós, somos a favor da população de Minas Gerais, da população mais carente,

das crianças, as mais vulneráveis, porque criamos o programa Inclusão Social das

Famílias Vulnerabilizadas.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado. Sr. Presidente, colegas, pessoas

que nos assistem pela TV Assembleia. Acompanhei desde o primeiro momento, pela

TV, pois estava em Comissão, o encaminhamento deste importante projeto que hoje,

com certeza, merecerá por parte dos parlamentares, a sua aprovação. Inicialmente,

parabenizo o Deputado Almir Paraca por trazer esta importante matéria que visa a

política  de  fomento  à  tecnologia  social  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Sem  dúvida

alguma,  este  projeto  vem  ao  encontro  dos  anseios  de  todo  o  nosso  Estado  e,

particularmente, do nosso Sul de Minas. Refiro-me ao Vale da Eletrônica, a Santa Rita

do Sapucaí, Itajubá e a todo aquele eixo, que hoje é respeitado internacionalmente,

como  Sinhá  Moreira,  Inatel,  um  exemplo  para  o  Brasil,  a  ETE  e  tantas  outras

instituições  que  têm  sido  o  berço  da  tecnologia  de  fomento  de  incubadoras  de

empresa para Minas, para o Brasil e para o mundo.

Esse  projeto,  desde  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  vem  recebendo

aprovação por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, principalmente pelo

interesse do próprio autor em buscar junto a essa Comissão a constitucionalidade do

projeto. Aqui vejo o nosso querido Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,

Deputado Sebastião Costa, sempre atuante e atento. E, sob o seu comando, será

aprovado esse projeto, que, sem dúvida nenhuma, vai traduzir a Minas e ao Brasil a

grande tecnologia de fomento de políticas públicas.

Posso dizer a todos os parlamentares que, a exemplo de Almir Paraca, a quem

saúdo, houve na Assembleia um projeto de nossa autoria, aprovado por unanimidade,

que veio ao encontro dos interesses de toda a região e de todo o Estado. Trata-se do

projeto Arranjo Produtivo Local - APL -  que longamente debatemos, e que hoje é

exemplo para o fomento de indústrias e de arranjos produtivos, inciando-se pelo Vale

da Eletrônica. Temos, muito perto também, o Circuito das Malhas do Sul de Minas,

integrado por minha querida Ouro Fino, Jacutinga, Monte Sião, Borda da Mata, etc.

Seguindo esse exemplo, houve o arranjo produtivo de quartzitos em São Tomé das

Letras.  Aconteceu  também  o  arranjo  produtivo  dos  fogos,  o  dos  calçados,  o  da

madeira  e  o dos móveis.  Isso  se traduz em políticas públicas.  É o  fomento,  é  a
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garantia do emprego e da renda. Por isso o próprio Governador diz que Minas é o

melhor lugar onde se investir. O empresário vem para o nosso Estado com segurança

jurídica para investir. Aliás, Sr. Presidente, esse assunto foi matéria de jornal desta

semana,  quando  se  confirma  que  Minas  tem  sido  o  Estado  mais  competitivo  no

tocante a investimentos, garantindo o desenvolvimento de muitas indústrias. O que

isso quer dizer? Isso demonstra a responsabilidade do Estado, o compromisso das

Secretarias,  do  Indi,  do  BDMG,  que  completa  50  anos.  Queremos  fazer,  neste

Plenário,  uma  grande  festa  comemorativa  desse  cinquentenário  tão

extraordinariamente decidido e dedicado, que garante o desenvolvimento do nosso

Estado de Minas Gerais.

O  APL  se  traduz  nas  políticas  públicas  de  fomento,  garantindo  a  abrangente

tecnologia social do Estado nas escolas, nas universidades, etc. E por que não dizer

dentro da inovação da tecnologia de Minas Gerais. Então, não poderia deixar de subir

a esta tribuna para pugnar pela aprovação desse projeto, falar sobre a sua grande

importância,  assim  como tantos  outros  projetos  que  debatemos,  para  garantir  as

políticas públicas em nossas universidades, em nossas incubadoras, no eixo maior do

desenvolvimento. É muito importante dizer que não somente no raio da Inatel, em

Santa Rita, temos também a Helibras, em Itajubá, que contribui extraordinariamente

para  o  desenvolvimento  da  fabricação  de  helicópteros.  É  um  grande  complexo

industrial  para garantir  a  construção,  muito  mais  fortalecida  pela  Eurocopter,  pelo

Ministério de Defesa e pelo governo de Minas. Assim, se garantem emprego e renda

por meio da política da tecnologia de fomento.

Isso tem dado, acima de tudo, um testemunho para nós, que temos um apreço pelo

governo,  que  temos  um  apreço  pelo  Senador  Aécio  Neves,  porque  foi  ele  que

introduziu o choque de gestão no seu governo. Ele fez com que todas as indústrias

que  não  queriam  mais  investir  em  Minas,  alegando  dificuldades,  fizessem  uma

retrospectiva. O Governador Aécio chamou o seu secretariado e deu uma ordem de

serviço para que as portas estivessem abertas a todas as empresas que quisessem

investir em Minas. Se fôssemos enumerar essas empresas, ficaríamos aqui toda a

tarde.

Quero  dar  o  exemplo  da  minha  querida  Extrema.  No  mês  que  vem,  vamos
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inaugurar  novas  indústrias.  Hoje,  temos  lá  um  polo  chocolateiro  de  grandes

indústrias.  Sem  dúvida,  Extrema  tem  sido  a  tônica  de  Minas  Gerais,  um  polo

investidor. Raras são as vezes que vamos à Secretaria de Tecnologia, junto ao Indi,

junto  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico,  dirigida  pela  nossa  Ministra

Dorothea, e não encontramos comitivas do exterior, que querem conhecer um pouco

do  que Minas  tem a  oferecer.  Isso  tem sido  uma alavanca extraordinária  para  o

desenvolvimento do Sul de Minas, do Vale do Jequitinhonha e de todas as regiões.

Por que não dizer que esse projeto vem num momento muito importante para a nossa

região, para o Estado de Minas Gerais? Ele vem fazer com que a política pública de

fomento  social  e  inovador  possa  também  contribuir,  como  nós  contribuímos,  em

nosso  projeto  de  arranjo  produtivo  local,  para  o  desenvolvimento  de  todas  as

indústrias que operam no campo da tecnologia, no circuito das malhas, com arranjos

produtivos.  Queremos  e  aplaudimos  a  iniciativa  e  esperamos  que,  com  a  sua

sensibilidade, o Governador possa aprovar esse projeto, investindo, acima de tudo,

para  que  tenhamos  novas  indústrias  e  inovações  tecnológicas,  garantindo  a

inteligência daqueles que vão investir na nossa região. Com certeza, ao encaminhar

favoravelmente, parabenizo o ilustre autor, Deputado Almir Paraca, por essa iniciativa.

Estamos  votando  em  nome  do  todo  o  Sul  de  Minas  em  favor  dessa  grande

oportunidade de incentivo ao nosso desenvolvimento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados

que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,

portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  828/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 941/2011, do Deputado Arlen Santiago,

que dispõe sobre a fixação de cartazes informativos nos postos de combustíveis e

nos  restaurantes  localizados  às  margens  das  rodovias  estaduais,  alertando

motoristas de caminhão sobre os riscos de dirigirem sob efeito de álcool, drogas e

medicamentos. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto,

salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está,  portanto,  aprovado, em 2º turno,  o Projeto de Lei  nº  941/2011 na forma do

vencido em 1º turno com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.169/2011, do Deputado Leonardo

Moreira,  que proíbe as instituições de ensino superior  de efetuar qualquer tipo de

cobrança  para  a  emissão  de  diploma  de  conclusão  de  curso.  A  Comissão  de

Educação  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta,  ao  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.169/2011 na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.344/2011, do Deputado Luiz Carlos

Miranda, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Raul Soares a área

que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.)  Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.344/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.382/2011,  do  Deputado  Célio

Moreira,  que  dispõe  sobre  a  desafetação  de  bem  público  e  autoriza  o  Poder

Executivo a doar ao Município de Campos Altos o trecho rodoviário que especifica. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 2.382/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº  2.401/2011,  do Deputado Rômulo
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Viegas,  que  altera  a  destinação  do  imóvel  doado  pelo  Estado  ao  Município  de

Itumirim, por meio da Lei nº 14.603, de 2003, alterada pela Lei nº 15.681, de 2005. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 2.401/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.482/2011,  do  Deputado  Paulo

Lamac, que revoga a Lei nº 13.958, de 26/7/2001. A Comissão de Meio Ambiente

opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.482/2011 na forma do Substitutivo nº 1

ao vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.783/2012, do Governador do Estado,

que altera dispositivos da Lei nº 15.910, de 21/12/2005. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 2.783/2012 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.996/2012, do Governador do Estado,

que  altera  o  art.  13  da  Lei  nº  19.091,  de  30/7/2010,  que  dispõe  sobre  o  Fundo

Estadual de Habitação - FEH -, criado pela Lei nº 11.830, de 6/7/1995. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.033/2012, do Governador do Estado,
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que autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Itacambira  o imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em discussão,  o projeto.  Não  há oradores inscritos.  Encerra-se a  discussão.  Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.056/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmópolis de Minas o imóvel

que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.057/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capim Branco o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em discussão,  o projeto.  Não  há oradores inscritos.  Encerra-se a  discussão.  Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.058/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barão do Monte Alto o imóvel

que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.128/2012, do Governador do Estado,

que  altera  o  art.  96  da  Lei  Delegada  nº  180,  de  20/1/2011,  que  dispõe  sobre  a

estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas

Gerais, e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1, que

apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
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Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 3.128/2012 na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.211/2012, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 20.022, de 5/1/2012. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.329/2012, da Mesa da Assembleia,

que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da

Secretaria  da  Assembleia  Legislativa  referente  ao  ano  de  2012.  A  Mesa  da

Assembleia opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Sargento Rodrigues em que solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº

3.329/2012.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.799/2011, do Deputado Zé Maia, que

dá  nova  redação  ao  art.  2º  da  Lei  nº  10.883,  de  2/10/1992,  que  declara  de

preservação permanente, de interesse comum e imune de corte, no Estado de Minas

Gerais, o pequizeiro, “Caryocar brasiliense”, e dá outras providências. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que

apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma

do Substitutivo nº 1, que apresenta, ficando prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2, da

Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Meio Ambiente, com as

Emendas  nºs  3  a  5,  que  apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovado.  Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  1,  ficam  prejudicadas  as

Emendas  nºs  1  e  2.  Em  votação,  as  Emendas  nºs  3  a  5.  As  Deputadas  e  os
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Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.799/2011 na forma do

Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 3 a 5. À Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.920/2012, do Governador do Estado,

que  altera  a  Lei  nº  15.981,  de  16/1/2006,  que  cria  o  Fundo  de  Incentivo  ao

Desenvolvimento - Findes. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Presidente,  Deputados  e  Deputadas,  venho  à

tribuna,  mais uma vez no  dia de hoje,  agora na parte da tarde,  para discutir  um

projeto, de autoria do Governador do Estado, que altera a lei que criou o Fundo de

Incentivo ao Desenvolvimento. É uma boa oportunidade, aliás, para debater com o

meu  companheiro,  amigo  e  colega  Dalmo  Ribeiro  Silva  sobre  as  visões  do

desenvolvimento no Estado. É claro que Minas Gerais se desenvolveu, até porque o

Brasil de Lula, e agora de Dilma, adotou uma política de desenvolvimento ostensiva.

Em vez da recessão econômica, em vez da política atrelada ao Fundo Monetário

Internacional - FMI -, ao Consenso de Washington, nós optamos - eu já disse isso da

tribuna - por uma política ostensiva de desenvolvimento com distribuição de renda.

Essa foi a principal característica do governo do Presidente Lula. Passamos a apostar

no desenvolvimento do mercado interno brasileiro.

O Lula usa uma expressão que sintetiza esse período que estamos vivendo no

Brasil. O Presidente Lula disse que os pobres salvaram e tiraram o Brasil da crise. E

é verdade. Como o desenvolvimento se fez com divisão de renda, os mais pobres,

em especial os 50 milhões que viviam em estado de miséria e passaram a ter algum

recurso,  fizeram girar  a roda da economia no Brasil.  A partir  disso,  o Brasil  pôde

desenvolver  o  setor  industrial,  o  setor  de  comércio,  o  setor  de  serviços,  gerou

emprego  e  renda,  ao  contrário  do  que  ocorreu  no  momento  anterior,  quando

governava Fernando Henrique com sua tese neoliberal, quando o governo se atrelava

aos interesses do Consenso de Washington e o desenvolvimento era substituído pela

recessão econômica como solução para a crise. Foi a época das privatizações, da
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venda das nossas empresas, do endividamento com o FMI, e, para se pagarem os

juros da dívida, vendiam-se nossas empresas.

Interrompeu-se aquele período, o Brasil sepultou a Alca, que era a Área de Livre

Comércio das Américas, e passou a praticar comércio com a China, com os países da

América Latina, em especial da América do Sul, com a África e com a Europa. O

Brasil  passou a ter  um novo modelo de desenvolvimento, que alguns chamam de

desenvolvimentismo.  Esse  desenvolvimentismo  foi  feito  também  a  partir  de  uma

política - eu diria - mínima de distribuição de renda. A postura de divisão de renda no

Brasil deveria ser mais ofensiva. Essa ofensividade na distribuição de renda ainda é

precária no Brasil. Precisamos radicalizar ainda mais a política de reforma agrária no

campo,  a  distribuição  de  terra,  as  políticas  sociais  de  distribuição  de  renda  e,

portanto, taxar as grandes fortunas e dividir com os mais pobres. O Brasil pôs em

prática essa política de forma moderada, mas já foi o suficiente para que o mercado

interno brasileiro se desenvolvesse e, com isso, a crise internacional não assolasse o

Brasil, como nos tempos de Fernando Henrique e do chamado modelo neoliberal.

Agora  tenho  de  discordar  da  ideia  de  que  Minas  Gerais  foi  vanguarda  nesse

processo. Pelo contrário, Minas viveu na retaguarda desse processo. A eleição do

PSDB e do Governador Aécio Neves nesses oito anos significou ainda um olhar para

o passado. Minas ainda olha no retrovisor.

O choque de gestão e o chamado déficit zero são duas peças dessa engrenagem

conservadora. O choque de gestão significou arrocho em cima das áreas sociais de

serviço público:  educação,  saúde e saneamento.  Então a máquina do Estado era

emperrada com o chamado choque de gestão, que era nada mais, nada menos que a

implementação do modelo neoliberal. Com isso, Minas não se projetou para ter um

desenvolvimento  que  se  aproximasse  da  política  do  Brasil  e,  em  consequência,

cresceu menos,  apesar  de ser o segundo Estado mais rico. A visão do chamado

choque de gestão, a gestão do modelo neoliberal, nos fez perder tempo.

Permita-me, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, discordar de V. Exa. em relação a essa

análise mais sociológica dos fatos,  com todo o respeito que tenho por  V.  Exa.  É

importante demarcar essa diferença do desenvolvimento em Minas.

Agora vou passar à questão do fundo. O segundo problema é o endividamento que
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Minas foi acumulando. Adotaram o mesmo modelo adotado por Fernando Henrique,

que foi a obtenção de empréstimos. Dessa forma, Minas foi endividando-se cada vez

mais. Não é verdade que o problema do endividamento de Minas seja somente os

juros  da dívida com a União,  porque esse é apenas um dos problemas,  e não o

fundamental.  A principal  causa  do  endividamento  de  Minas  é  a  sua  política  de

endividamento. O Deputado Sávio Souza Cruz fez um levantamento para além da

dívida  que  Minas  tem  com  a  União,  cerca  de  R$70.000.000.000,00  que  foram

ampliando-se. O governo Aécio Neves e, em seguida, o governo Anastasia pediram

algo em torno de R$18.000.000.000,00 de empréstimo, fora a dívida que já tinham

com o governo federal.  Nesse período, o Estado foi se endividando. V. Exa. citou

algumas políticas feitas pelo governo do Estado, mas sabemos que foram feitas à

custa  de  mais  endividamento,  e  não  de  desenvolvimento  do  Estado.  E  esse

endividamento repercute mais ainda agora que o Estado está falido. É por isso que

dizemos, com toda a propriedade, que Aécio quebrou Minas -  quando digo Aécio,

entenda-se governo do Estado. A política de Aécio Neves em Minas Gerais levou o

Estado à falência.

Os problemas hoje vividos  pelo  Governador  Anastasia  são fruto  dessa falência,

prova disso é a ausência de recursos para investimento na educação. O governo não

cumpre os 25% que deveriam ser aplicados em educação, nem os 12% em saúde.

Além do mais, a segurança pública vive momentos terríveis, assim como a agricultura

familiar. Na audiência pública que fizemos aqui, a Emater retratou a calamidade por

ela  vivida  em  razão  da  falta  de  investimentos.  O  governo  do  Estado  teve  um

desenvolvimento pífio em relação ao desenvolvimento do Brasil. A única questão que

Minas Gerais permanece fazendo, à revelia do meio ambiente e das questões sociais,

é a exportação de minério. Então, hoje Minas vive das “commodities” do minério. Que

se  dane  o  meio  ambiente.  Na  Zona  da  Mata,  os  minerodutos  existentes  em

profundidade já ameaçam vir para o Norte de Minas e secar as nossas nascentes, e o

governo de Minas nem se importa. É exatamente por isso que tenho a proposta de

salvar  a  Serra  da  Moeda,  pelo  menos  para  que  tenhamos,  ao  redor  de  Belo

Horizonte, algo que as mineradoras não levem para o mar, porque o que elas estão

levando  não está  resolvendo o  problema de Minas Gerais.  O que vemos  é  uma
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sobrevivência ruim,  um modelo de  desenvolvimento não sustentável.  Infelizmente,

esse é o modelo existente em Minas.

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  não  falei  rapidamente  sobre  isso  para  afrontar

ninguém,  apenas  para  mostrar  a  minha  opinião  sobre  o  novo  modelo  de

desenvolvimento que Minas Gerais precisa ter. É preciso rompermos com o modelo

neoliberal e passarmos a ter um modelo de desenvolvimento social, de distribuição de

renda  para  a  agricultura  familiar.  Essas  mudanças  precisam ser  feitas  em Minas

Gerais.

O  governo  nos  entregou  uma  alteração  na  lei  que  cria  um  incentivo  de

desenvolvimento,  isto  é,  cria  um  fundo.  Mas  esse  Fundo  de  Incentivo  ao

Desenvolvimento  foi  muito  pouco usado,  e  talvez as  alterações sejam feitas  para

tentar recuperá-lo um pouco. Agora o governo se diz preocupado com o novo tipo de

desenvolvimento e até criou uma subsecretaria para cuidar disso, a Subsecretaria de

Investimentos. Votei contra essa secretaria por achar que ela é desnecessária, visto

que já existe o escritório também criado pelo governo, mediante lei delegada, com

164 cargos. O Deputado João Leite disse que o modelo socialista é um modelo que

valoriza  muito  o  Estado e  burocratiza.  Porém  o  que burocratiza  não  é  o  modelo

socialista,  porque tudo vai  depender da visão que se tem. Pode-se burocratizar o

aparelho do Estado a partir  do apadrinhamento da política nacional,  por  exemplo.

Esse caso é um exemplo claro disso.

Criamos 164 cargos em um escritório de desenvolvimento estratégico, no modelo

neoliberal. Além disso, cria-se uma secretaria extraordinária. Para quê? É claro que é

para a sustentação política. Então, nada tem a ver essa questão do uso errado do

aparelhamento  do  Estado  com  o  modelo  socialista  ou  o  modelo  capitalista.  No

modelo  capitalista,  há  vários  exemplos  de  se  inflar  a  máquina  por  meio  de

apadrinhamento político, que é uma forma de sobrevivência política. Aliás, essa não é

apenas do governo do Estado de Minas Gerais. Esse problema é grave em todo o

Brasil,  o  problema da  chamada  governabilidade.  Também  o  Presidente  Lula  e  a

Presidente  Dilma se  utilizam  do mecanismo de alocar  partidos  políticos  que  lhes

darão sustentação. Isso é comum na política brasileira. Contudo, o PSDB, de forma

cínica, diz que isso só acontece com o PT. Não é verdade. A secretaria agora criada,
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que foi para o PSD, poderia ser substituída pela Secretaria de Obras Públicas, que

está com o DEM. Contudo, o Aécio precisa do DEM e do PSD. Então, evidentemente

ele fez uma costura política - ou não é verdade? Todo partido faz isso. Às vezes,

tenho diferenças políticas com o Senador Aécio Neves, porque ele vai à imprensa e

diz assim: “O PT cria cargo para a companheirada”. E os cargos dele? Para quem são

criados? São criados 164 cargos e, que eu saiba, não existe lá nenhum do Partido

dos Trabalhadores. Existem dois partidos políticos, e todos sabem disso. Então, esse

modelo de desenvolvimento, em Minas, está sendo infelizmente cobiça de partidos e

mais  arranjos  políticos,  realmente  uma  preocupação  com  uma  nova  etapa  do

desenvolvimento do Estado.

Então,  ao  encaminhar  pela  aprovação  dessa  modificação,  torço  para  que  o

Governador  Anastasia  se  liberte  desse modelo  neoliberal  e  o  considere  coisa  do

passado,  passando  com  isso  a  ter  uma  presença  maior  do  Estado  no

desenvolvimento  social  e  econômico.  É  isso  que  desejamos.  Para  isso  aponta  a

modernidade e a crise na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil tem sido um modelo

ao contrário dessa crise. Isso precisa ser positivo, em Minas Gerais. O Estado não

pode ficar na retaguarda econômica e social. É essa a discussão que gostaria de

trazer  aqui  hoje,  na  aprovação  desse  projeto,  lamentando  que,  em  Minas,  ainda

tenhamos o atraso da política de choque de gestão e da política - repito - neoliberal

aqui implementada.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Mas, Sr. Presidente, além desse projeto, temos em

pauta  ainda  outros  que  precisam  de  quórum  qualificado  para  a  nossa  reunião.

Precisamos necessariamente ter  39 Deputados  em Plenário,  o que não acontece

agora. Então, peço a V. Exa., no esforço de votarmos o projeto antes da sessão da

tarde, de o votarmos agora pela manhã, que faça uma recomposição de quórum.

Peço que o meu tempo ainda permaneça, pois não terminei a minha explanação.

Solicito a recomposição de quórum para a votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Registro de Presença

O Sr.  Presidente -  Neste momento, registramos a presença do pessoal  da Loja

Maçônica Cáritas, de São João del-Rei. Sejam bem-vindos.

Com a palavra, para continuar a discussão, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, fazia o encaminhamento e, ao mesmo

tempo,  uma tentativa  de  recomposição  do  quórum,  porque  ainda  existem  alguns

projetos na pauta que precisam de quórum qualificado, da votação de 39 Deputados.

Como não conseguimos o quórum de 39 Deputados para a votação, alguns projetos

ficarão para a parte da tarde. Continuarei a discutir esse projeto - sou favorável a sua

aprovação - em que o governo pretende permitir que se outorgue uma garantia real,

bem  como  o  seguro  de  garantias  contratuais  a  beneficiários  de  financiamentos

concedidos  ou  incorporados  pelo  Findes  em  projetos  que  sejam  de  relevante

interesse para o Estado. Na verdade, essa é a alteração que propõe esse projeto de

lei,  que  foi  solicitado  pelo  Governador.  Ele  já  passou  pelas  Comissões  de

Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária e agora está em

discussão aqui, no Plenário da Assembleia.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria que pudéssemos fazer uma

discussão mais aprofundada desse projeto, preciso chamar a atenção para alguns

pontos dele para um conjunto maior de Deputadas e Deputados. Então, visto que não

há  quórum  sequer  para  a  continuação  da  discussão  do  projeto  neste  momento,

solicito a V. Exa. que encerre esta reunião. Assim, eu retomaria, na parte da tarde, a

discussão do projeto.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.
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* - Sem revisão do orador.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/7/2012

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio e Doutor Wilson Batista, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  Deputado Doutor  Wilson Batista,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar  as matérias constantes na pauta e comunica o recebimento da

seguinte  correspondência:  ofícios  da  Sra.  Gracinha  Barbosa  trazendo  ao

conhecimento desta Comissão reportagem do jornal “Estado de Minas” de 4/6/2012

em que é feita denúncia acerca do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de

Minas Gerais – UFMG –; da Sra. Rosângela Alfenas, Presidente da Câmara Municipal

de Ubá; do Sr. Antônio Carlos de Barros Martins, Presidente da Fundação Hospitalar

do Estado de Minas Gerais, os dois últimos publicados no “Diário do Legislativo” de

21/6/2012; do Sr. Barros Munhoz, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

São Paulo, publicado no “Diário do Legislativo” de 22/6/2012; do Sr. Dário Teixeira de

Carvalho,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Ipatinga,  publicado  no  “Diário  do

Legislativo”  de  23/6/2012;  da  Câmara  Municipal  de  Itamogi,  informando  que  o

Município  de  Itamogi  está  totalmente  engajado  no  projeto  Caravana  da  Saúde,

promovida por esta Casa; do Sr.  Euzébio Rodrigues Lago,  Presidente da Câmara

Municipal  de  Nova Serrana,  informando a  aquiescência  dessa Câmara ao projeto

Caravana  da  Saúde,  promovida  por  esta  Casa;  do  Sr.  Marcos  José  Mendes  de

Carvalho, Chefe de Gabinete da Prefeitura de Belo Horizonte, encaminhando cópia

do  Memorando  nº  198/2012,  que  contém  informações  acerca  da  contratação  de

profissionais  para atuar  na unidade onco-hematológica  pediátrica  do  Hospital  das

Clínicas  da  UFMG;  e  da  Sra.  Sandra  Imaculada  Cardoso  Cabral,  Presidente  da

Câmara Municipal de Santos Dumont, encaminhando denúncias acerca da gestão,

pela Fundação do HU, do Hospital de Misericórdia de Santos Dumont. A Presidência
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solicita à Consultoria que analise essa matéria. O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 243/2011, em turno único (Deputado Adelmo Carneiro

Leão); 2.739/2011, em turno único (Deputado Wilson Batista); 3.186/2012, em turno

único (Deputado Neider Moreira); e 3.178, 3.202 e 3.247/2012, todos em turno único

(Deputado  Hely  Tarquinio).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.739/2011 e 3.129/2012, que receberam

parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Requerimentos nºs 3.239, 3.292 e 3.295/2012. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 2.987 e 3.075/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos do  Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita  seja  realizada

audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 1.259/2011, que proíbe o uso de

produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto na sua

composição; e do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja realizada audiência

pública para discutir o lançamento irregular de resíduos gerados pelas atividades do

Instituto Médico-Legal de Belo Horizonte nas águas do Rio Arrudas; e dos Deputados

Adelmo Carneiro  Leão,  Paulo  Guedes,  Doutor  Viana  e  Carlin  Moura  (4)  em  que

solicitam seja encaminhada ao Ministério da Saúde sugestão de que o referido órgão

faça o cadastramento dos trabalhadores da extinta Sucam expostos  a pesticidas,

inclusive  os  que  se  aposentaram,  a  fim  de  que  sejam  submetidos  a  exames

periódicos  e  a  acompanhamento  médico;  sejam  encaminhados  à  Presidente  da

República as notas taquigráficas da 16ª Reunião Ordinária desta Comissão e pedido

de  providências  para  a  elaboração de  uma política  dirigida  aos  trabalhadores  da

extinta  Sucam  expostos  a  pesticidas,  com  previsão  de  pensão  especial  a  esses

trabalhadores,  bem  como  de  indenização  aos  doentes  e  suas  famílias;  sejam

encaminhados  à  Comissão  da  Verdade  os  vídeos  com  os  depoimentos  de
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trabalhadores intoxicados com inseticidas, além do vídeo da 16ª Reunião Ordinária

desta Comissão; sejam encaminhados ao Congresso Nacional as notas taquigráficas

da  16ª  Reunião  Ordinária  desta  Comissão  e  pedido  de  providências  para  dar

agilidade à tramitação dos Projetos de Lei nº 4.485/2007, que cria pensão especial de

R$ 2.075,00 para os antigos servidores da Sucam, e nº 4.873/09, que estabelece

indenização  aos  doentes  e  às  famílias.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  –  Hely Tarqüínio  – Adelmo Carneiro  Leão –  Doutor

Wilson Batista.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/7/2012

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Fabiano  Tolentino,  membros  da  supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Inácio  Franco.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata

da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada  e  solicita  aos  membros  da  Comissão

presentes  que  a  subscrevam.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a

debater o andamento dos processos de georreferenciamento de propriedades e a

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Marcelo José Pereira da Cunha, Analista em

Reforma e Desenvolvimento Agrário do Incra, representando o Sr. Richard Martins

Torsiano,  Diretor  de  Ordenamento  da  Estrutura  Fundiária  desse  Instituto;  Bruno

Rocha  de  Melo,  Fiscal  Agropecuário  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária,

representando o Sr. Elmiro Alves do Nascimento, Secretário de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento; Francisco Maurício Barbosa Simões, Coordenador da Assessoria

Jurídica da Faemg, representando o Sr. Roberto Simões, Presidente dessa entidade;
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Bernardo Martins Scarpelli, 1º-Vice-Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros

Agrônomos,  representando o Sr.  Emílio  Mouchrek,  Presidente  dessa entidade;  Ari

Álvares Pires Neto, Diretor da Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de

Minas Gerais,  representando os Srs.  Roberto Dias  de Andrade,  Presidente  dessa

entidade, e Francisco José Rezende dos Santos, Oficial do Cartório do 4º Ofício de

Registros  de  Imóveis  de  Belo  Horizonte;  José  Eduardo  Simões  Mendonça,  Vice-

Presidente da Associação de Produtores Rurais Pinheirenses, representando o Sr.

Oswaldo Resende Maia Filho, Presidente dessa entidade; José Marcelino de Araújo,

produtor  rural;  Leonardo  Santos  Costa,  Coordenador  de  Limites  do  Instituto  de

Geociências Aplicadas, representando a Sra. Cláudia Werneck, Diretora-Geral desse

órgão; Eugênio Mendes, Presidente do Sindicato Rural de Pará de Minas; José Eder

Leite,  Presidente  do  Sindicato  Rural  de  Pitangui  e  da  Associação dos  Sindicatos

Ruralistas  do  Oeste  Mineiro;  Rosário  Dehon  César  Mota,  Chefe  da  Divisão  de

Ordenamento  Fundiário  do  Incra;  Geraldo  Ferreira  Porto,  Presidente do  Sindicato

Rural de João Pinheiro; Ramon Guilherme G. C. Oliveira Costa, do Departamento

Técnico de Agrimensura do Sindicato Rural de Pará de Minas; Bernardo Henrique S.

Mendonça, empresário; e Vanderlindo de Matos Júnior, Assessor Jurídico Imobiliário

da subseção da OAB de João Pinheiro, que são convidados a tomar assento à mesa.

O Presidente e o Deputado Inácio Franco, autores do requerimento que deu origem

ao debate,  tecem suas considerações  iniciais.  Logo após,  a Presidência  passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. O Presidente

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.352/2011 com as Emendas nºs 1 a

4 (relator: Deputado Fabiano Tolentino). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.313/2011, 2.998 e 3.180/2012, que

receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  da

Deputada Liza Prado e do Deputado Antônio Carlos Arantes em que solicitam seja

encaminhado à Superintendência Regional do Incra pedido de providências para a

instalação de rede de distribuição de água, proveniente de poço perfurado, no projeto

de  assentamento  Itatiaia,  em  João  Pinheiro,  bem  como  para  a  prestação  de

assistência técnica aos assentados; dos Deputados Antônio Carlos Arantes e Inácio

Franco (2) em que solicitam seja encaminhado à Presidenta da República pedido de

providências para a revisão do Decreto Federal nº 4.449, de 30/10/2002, de modo a

ampliar os prazos para o georreferenciamento de imóveis rurais; seja encaminhado

ao  Incra  pedido  de  providências  para  a  agilização  da  implantação  de  sistema

eletrônico para recebimento de processos de certificação de georreferenciamento de

imóveis rurais; Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e Inácio Franco (2) em que

solicitam seja encaminhado à Presidenta da República pedido de providências para a

realização  de  concurso  público  para  os  servidores  da  área  de  cartografia  da

Superintendência Regional do Incra; e seja encaminhado à Presidenta da República,

ao Incra e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário pedido de providências para a

agilização  do  processo  de  expedição  de  certificação  de  georreferenciamento  de

propriedades, concedendo-se ao produtor rural, caso não seja expedida a certificação

no  prazo  de  90  dias,  o  direito  de  utilizar  o  número  do  protocolo  do  processo

cadastrado  no  Incra  para  realizar  operações  em  cartórios  e  agências  de

financiamento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

de  todos,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fabiano Tolentino - Liza Prado - Romel Anízio -

Tiago Ulisses.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A ESCOLHA DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM 5/7/2012

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os



1167
____________________________________________________________________________

Deputados  Célio  Moreira  (substituindo  o  Deputado  João  Leite  por  indicação  da

Liderança  do  BTR),  Adalclever  Lopes  e  Antônio  Carlos  Arantes  (substituindo  o

Deputado  Gustavo  Corrêa  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado

Adalclever  Lopes,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento  do  Deputado  Célio  Moreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência informa que a reunião se destina a proceder  à arguição

pública  dos  Deputados  Doutor  Viana,  Ivair  Nogueira  e  Sebastião  Costa  e  do  Sr.

Alexandre Bossi Queiroz, candidatos ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais, à apreciação de pareceres e à discussão e votação de

proposições da comissão. O Presidente “ad hoc” dá posse à Vice-Presidente Luzia

Ferreira e suspende a reunião. Reabertos os trabalhos, registra-se a presença dos

Deputados João Leite, Luzia Ferreira, Adalclever Lopes e Gustavo Corrêa. Registra-

se a presença do Deputado Célio  Moreira.  A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  candidatos  e  para  suas  arguições  públicas,

conforme consta das notas taquigráficas. Em seguida, o candidato Alexandre Bossi

Queiroz comunica a retirada de sua candidatura. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, dos Requerimentos nºs 3.281,

3.282  e  3.283/2012  (relator:  Deputado  Gustavo  Corrêa).  O  Requerimento  nº

3.284/2012  deixa  de  ser  apreciado  em  virtude  da  retirada  da  candidatura  do  Sr.

Alexandre Bossi Queiroz. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares e dos candidatos, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos da comissão.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2012.

João  Leite,  Presidente  –  Adalclever  Lopes  –  Luzia  Ferreira  –  Célio  Moreira  –

Gustavo Corrêa.
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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2012

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues, membros da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  João  Vítor  Xavier.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Sargento

Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício da Sra. Kátia Ferraz

Ferreira, Presidente do Centro de Vida Independente de Belo Horizonte, solicitando

que esta Casa realize gestões para modificar a Lei Delegada nº 180, de 2011, que

dispõe sobre a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo do

Estado e dá outras providências, em especial no que se refere à transferência da

gestão da Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social para a estrutura organizacional

da  Governadoria  do  Estado;  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, no dia 6/7/2012: ofícios das Sras. Maria Coeli Simões Pires, Secretária

de Casa Civil (6); e Lídia Maria de Carvalho Otoni Vasconcelos, Secretária Municipal

de  Governo  de  Belo  Horizonte  (interina);  e  do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,

Secretário de Estado de Defesa Social. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no  2º  turno,  do Projeto de  Lei  nº

327/2011 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.100/2011 na forma do Substitutivo

nº 1 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.362 e 3.372/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
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do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos do

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  seja  formulada  manifestação  de

aplauso ao Sr. Renato de Oliveira Furtado, advogado criminalista, pela iniciativa de

solicitar  a  audiência  pública  desta  Comissão  em  que  se  discutiu  o  aumento  da

violência  na  região  de  Frutal  e  pelo  esforço  na  mobilização  para  o  evento;  do

Deputado  Sargento  Rodrigues  (7)  em  que  solicita  seja  encaminhada  ao  Juiz  de

Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Santa

Rita  do  Sapucaí  manifestação de aplauso  pelo  desenvolvimento  de  dois  projetos

pioneiros no Estado relativos à recuperação de detentos e à reparação dos danos

causados às suas vítimas; seja encaminhada ao 1º-Sgt. PM Marcus Vinícius Alves

Ferreira  manifestação  de  aplauso  pelos  20  anos  de  serviços  prestados  à  Polícia

Militar de Minas Gerais; seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar e

à Coordenadoria  Regional  de Defesa do Patrimônio Público  do Triângulo Mineiro,

com sede em Uberlândia, pedido de providências para a apuração de denúncia de

utilização de viatura da Polícia Militar, com motorista, para deslocamento de oficial até

o fórum a fim de participar de audiência com fim particular;  seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a recomposição do efetivo da

Polícia  Militar  em  Passos,  com  a  disponibilização  de  Delegados,  Escrivães  e

Investigadores,  bem  como  a  realocação  do  efetivo  no  referido  Município;  seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para a

criação,  nos termos estabelecidos  na  Lei  de Organização e  Divisão Judiciária  do

Estado,  de  uma  vara  da  infância  e  da  juventude  e  de  uma  vara  de  execuções

criminais na Comarca de Passos; seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia

Militar  pedido  de  providências  para  a  ampliação  do  Programa  Educacional  de

Resistência  às  Drogas  nas  escolas  de  Passos  e  região;  seja  encaminhada  ao

Comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, ao Delegado Regional de Passos e ao

Delegado  de  Homicídios  de  Passos  manifestação  de  aplauso  pelos  relevantes

serviços prestados em prol da segurança pública de Passos e região; da Deputada

Maria Tereza Lara e dos Deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Dalmo Ribeiro

Silva (2)  em que solicitam seja encaminhado ao Secretário  de Estado de Defesa
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Social pedido de providências para a urgente lotação de um Delegado de Polícia no

Município de Mateus Leme; seja realizada reunião de audiência pública para discutir

o roubo de veículos  e a atuação de desmanches ilegais de carros no Estado; do

Deputado Anselmo José Domingos em que solicita seja realizada reunião conjunta de

audiência pública desta Comissão e da Comissão de Defesa do Consumidor para

debater as condições de segurança oferecidas nos bancos e instituições financeiras,

bem  como o  Projeto  de  Lei  nº  1.637,  de  2011,  que  dispõe  sobre  equipamentos

obrigatórios de segurança nos bancos 24 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária e para as reuniões extraordinárias  de

hoje, às 20h30min, e de amanhã, às 9h45min, às 15 horas e às 20h15min, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

João Leite, Presidente – Maria Tereza Lara – Sargento Rodrigues.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 10/7/2012

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Duarte

Bechir  e  Carlin  Moura,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica o recebimento de ofício da Sra. Kátia Ferraz Ferreira, Presidente do Centro

de Vida Independente de Belo Horizonte, solicitando seja modificada a Lei Delegada

nº  180,  de  2011,  em  especial  no  que  se  refere  à  transferência  da  gestão  da

Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência da Sedese

para  a  estrutura  organizacional  da  Governadoria  do  Estado;  e  de  ofício  do  Sr.

Ronaldo  Marcelino  Fonseca,  Secretário  de  Planejamento  e  Desenvolvimento

Municipal  de  Vespasiano,  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/7/2012.  O
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Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.212/2012,  em  turno único,  e

3.094/2012  (Deputado  Duarte  Bechir);  799/2011  (Deputado  Bosco)  e  1.471/2011

(Deputado Carlin Moura),  estes em em 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  em  turno único,  o  parecer  pela  aprovação do

Projeto de Lei nº 1.095/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Duarte

Bechir, em virtude de redistribuição); em 1º turno, os pareceres pela aprovação dos

Projetos  de  Lei  nºs  384/2011 e  1.635/2011 na forma do  Substitutivo  nº  2  e  pela

rejeição  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Carlin  Moura);  e  o  parecer  pela

rejeição do Projeto de Lei nº 698/2011 (relator: Deputado Carlin Moura). O Projeto de

Lei nº 163/2011 é convertido em diligência à Secretaria de Estado de Educação a

requerimento  do  relator,  Deputado  Duarte  Bechir,  em  virtude  de  redistribuição,.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.022/2012, que recebeu

parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs 3.350, 3.360, 3.364, 3.370 e 3.391/2012. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  dos

Deputados Bosco, Pompílio Canavez e Vanderlei Miranda em que solicitam sejam as

notas taquigráficas da 8ª Reunião Extraordinária desta Comissão encaminhadas à

SEE-MG, à Sectes e à Seplag, e sejam anexadas ao Projeto de Lei nº 1.537/2011.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinárias

de hoje, às 20h30min, e de amanhã, às 15 horas e 20h30min, para apreciação dos

pareceres aos Projetos de Lei nºs 302, 349, 828, 1.169/2011 e 3.128/2012, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.
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ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/7/2012

Às 20h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria

Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 941/2011, na forma do vencido no 1º

turno  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva).  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

desconvoca os membros da Comissão para as próximas reuniões extraordinárias de

amanhã,  11/7,  às 9h45min, 15 horas e 20h15min, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2012

ATA

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/7/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Inácio Franco e Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  Questões  de  ordem  -  Discussão  e

Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar

nº  28/2012  e  dos  Projetos  de  Lei  nºs  828,  941,  1.169,  2.344,  2.382,  2.401  e

2.482/2011, 2.783, 2.996, 3.033, 3.056, 3.057, 3.058, 3.128 e 3.211/2012; aprovação;

declaração de voto - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do

Deputado Bonifácio Mourão; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

302/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com a Subemenda nº 1 à Emenda

nº 1 e a Emenda nº 2; prejudicialidade da Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.702/2011; discursos dos Deputados Paulo Guedes, Duarte Bechir,

Carlos  Mosconi,  Antônio  Carlos  Arantes  e  Alencar  da  Silveira  Jr.;  votação  do

Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas;  aprovação;  votação  das  Emendas  nºs  1  a  11;

aprovação;  declaração  de  voto  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.298/2012;  encerramento  da  discussão;  discursos  dos  Deputados  Sargento

Rodrigues, Délio Malheiros e Gilberto Abramo, da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados João Leite,  Elismar Prado,  Duarte Bechir,  Bosco,  Dalmo Ribeiro Silva,

Rogério Correia e Zé Maia; votação do projeto; aprovação - Discussão, em 2º turno,

do Projeto de Lei Complementar nº 19/2011; encerramento da discussão; inexistência

de quórum especial para votação de projeto de lei complementar - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 367/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  721/2011;  aprovação  na  forma  do

vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  832/2011;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 847/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 1.799/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno, com as
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Emendas  nºs  1  a  4  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.920/2012;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.099/2012; aprovação na forma do vencido em 1º turno -  Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.329/2012; apresentação das Emendas nºs 1 e 2; Acordo

de Líderes; Decisão da Presidência; encerramento da discussão; votação do projeto,

salvo emendas; aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação; votação da Emenda

nº 2; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 3.330/2012;

apresentação das Emendas nºs 3 e 4; Acordo de Líderes; Decisão da Presidência;

encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação

das Emendas nºs 1 e 2; aprovação; votação da Emenda nº 3; aprovação; votação da

Emenda  nº  4;  aprovação  -  Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.164/2012;  discursos  do  Deputado Ulysses  Gomes e  da  Deputada Maria Tereza

Lara;  prorrogação  da  reunião;  discurso  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  do

Deputado Rogério Correia - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin Moura - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -

Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo

Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hely  Tarqüínio  -  João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -

Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz

Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Paulo Lamac -

Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 9h14min, a lista de comparecimento



1175
____________________________________________________________________________

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de

requerimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  2  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questões de Ordem

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

funcionários da Casa,  cumprimento todo o corpo do sindicato dos funcionários da

Justiça,  que estão  reivindicando  os  seus  justos  direitos.  Cumprimento  as  demais

pessoas que nos acompanham nas galerias e pela TV Assembleia. Cumprimento, de

forma especial,  os meus funcionários de gabinete. Sr.  Presidente, Srs. Deputados,

aproveito este instante em que estão sendo feitos entendimentos para manifestar o

meu sentimento de gratidão às colegas Deputadas e aos colegas Deputados desta

Casa.

Cheguei  aqui  há  14  anos  e  sempre  tive  a  colaboração  de  muitos  dos  colegas

Deputados.  A vida é um eterno aprender,  um eterno caminhar.  O conhecimento é

infinito.  Aprendemos a conviver  e a trabalhar juntos na Assembleia Legislativa em

defesa do povo mineiro. Inicio agradecendo a Deus pois, quando contamos com esse
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Deus  em  nossa  vida,  não  há  nada  insuperável.  Entregamos  o  último  sonho  de

político, chegar ao cargo do Tribunal de Contas, primeiramente nas mãos dele. Se

fosse para exercer um bom mandato, ser útil, prestar um grande serviço no Tribunal

de Contas, fiscalizando corretamente o bom uso do dinheiro público em todas as

esferas  públicas  do  nosso  Estado  e  em  todas  as  esferas  privadas,  que  também

trabalham o dinheiro público, que eu ganhasse. Se não fosse para isso, eu já estava

e estou muito bem na Assembleia, cumprindo meu quarto mandato, então que aqui

eu  permanecesse.  Quis  Deus,  com  a  participação  da  maioria  dos  meus  colegas

Deputados e das colegas Deputadas, que alcançássemos essa vitória.

Inicialmente,  cumprimento os  dois  colegas aspirantes,  que disputaram comigo a

eleição  pela  vaga  do  Tribunal  de  Contas,  os  Deputados  Sebastião  Costa  e  Ivair

Nogueira. Dois grandes colegas, aptos e em condições de também prestar um grande

serviço.  Seriam dois  grandes Conselheiros.  Desejo  muito sucesso em suas vidas

particular, familiar e pública. Agradeço a todos que confiaram e acreditaram em nosso

nome, cravando o voto decisivo para nossa eleição. A gratidão é fundamental na vida

do ser humano.  A única coisa que Jesus não aceitou  na terra foi  a  ingratidão.  É

preciso saber reconhecer e agradecer, o que neste momento me estimula a ocupar a

tribuna da Assembleia Legislativa, no último dia de trabalho do primeiro semestre.

Agradeço e digo que essa gratidão foi cobrada pelo próprio Jesus, quando ele curou

dez leprosos e apenas um foi agradecê-lo. Ele não aceitou o esquecimento, o não

reconhecimento dos outros nove e cobrou. Onde estão os outros nove? Não eram

dez?  Precisamos  ter  esse  sentimento  com  autenticidade  no  coração  e  na  vida.

Externo  a  cada  um,  a  todos  os  senhores,  aos  que votaram  em  mim e  aos  que

votaram  nos  outros  dois  companheiros,  minha  eterna  gratidão.  Lá,  iremos

permanecer como sempre fomos aqui, relacionando-nos com as pessoas, porque o

mundo existe para sermos solidários e não solitários. Queremos levar o aprendizado

desta Casa para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Concedo aparte ao

ilustre amigo Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura  -  Ilustre  Deputado  Doutor  Viana,  queria,  nesta

oportunidade, felicitar V. Exa. Por ter sido escolhido pelo plenário da Assembleia para

compor o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. É importante registrar que
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V. Exa. sempre se pautou por uma postura muito ética, transparente, de respeito aos

pares e às naturais divergências do Parlamento.

Temos a convicção de que V. Exa., no Tribunal de Contas, terá papel fundamental,

pelo seu conhecimento técnico, pela sua experiência de vida. V. Exa., que foi Prefeito

da grandiosa cidade de Curvelo, sabe da importância de os Prefeitos estarem bem-

preparados  para  a  gestão  da  coisa  pública,  terem  conhecimento  técnico  para  a

aplicação  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  V.  Exa.  defende  a  tese  que

consideramos acertada e correta de que o Tribunal de Contas, além de ter postura

fiscalizatória, de corrigir erros, deve ter postura pedagógica, orientadora, para que os

nossos gestores possam estar preparados para as suas prestações de contas, para a

correta aplicação dos recursos públicos, conforme determinação estabelecida pela lei,

como os gastos corretos com educação e saúde pública. Fazemos isso preparando

tecnicamente a equipe dos Municípios e os gestores. Tenho a convicção de que V.

Exa.,  como novo Conselheiro do Tribunal de Contas, vai engradecer muito aquela

Corte.  Quero  felicitá-lo.  Que V.  Exa.  tenha pleno sucesso no Tribunal  de  Contas,

como sempre foi um Deputado de sucesso aqui, durante todos esses anos, e como

Prefeito e Vereador de Curvelo. V. Exa. possui brilhante experiência e currículo de

prestação de serviço para a vida pública. Felicidades ao senhor!

Também quero parabenizar os outros dois concorrentes, os Deputados Sebastião

Costa e Ivair Nogueira, pessoas de escol, com grande capacidade. Mas V. Exa., pelos

próprios méritos e pela sua trajetória,  mereceu ser escolhido novo Conselheiro do

Tribunal de Contas.

O Deputado Doutor Viana -  Muito obrigado, Deputado Carlin  Moura. Com muita

alegria e muita honra, passo a palavra ao meu amigo, colega Deputado e também

médico Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Muito obrigado, Doutor Viana. Antes de me

dirigir  a V.  Exa.,  quero parabenizar os seus concorrentes, mas amigos e colegas:

Deputado Ivair  Nogueira,  que recebeu o meu voto,  e  Deputado Sebastião Costa,

colega  valoroso,  que  tem  dado  contribuição  importante  a  esta  Casa,  pela  sua

serenidade, determinação e companheirismo. Mas quero saudar de forma especial V.

Exa., pelo trabalho. Embora pertença a um partido com concepções distintas do que
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represento nesta Casa, V. Exa. sempre se pautou pela transparência, pela lisura, pela

serenidade e pela amizade que construímos ao longo do tempo em que convivemos.

Quero dirigir-me a V. Exa. com um pedido veemente. Doutor Viana, você vai para o

Tribunal de Contas. Embora pertença a um partido que o manteve aqui até o presente

momento, sabemos que o trabalho de Conselheiro possui dimensão suprapartidária -

nem é pluripartidária, mas suprapartidária. O Tribunal de Contas tem um dever, uma

missão, um objeto muito especial: cuidar das contas dos Municípios e, de modo muito

especial, do Estado, da fiscalização e do controle das suas contas. O Tribunal de

Contas tem feito uma ação muito interessante e positiva, ao antecipar o controle das

contas, ao fazer ação preventiva, propositiva, ativa, no sentido de ir aonde estão as

ações, para que elas estejam corretas e transparentes.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais recentemente tomou uma posição

que tem caráter preventivo mas, no nosso entendimento, ela é fora do contexto e

afrontosa à Constituição Brasileira.  Todos, sejam os governantes,  o Executivo e o

Legislativo, comprometemo-nos a respeitar  e defender as nossas Constituições,  a

Estadual e a Federal. As conquistas que estão na Constituição são muito importantes

para  assegurar  aos  trabalhadores  e  às  políticas  públicas  do  nosso  Estado  as

condições efetivas para que possam produzir resultados em favor do povo brasileiro.

Trato  aqui  especificamente  da  política  da  educação  e  saúde.  Não  podemos  nos

conformar com ela. Espero que V. Exa. compartilhe conosco desse ideal, de que o

Tribunal  de  Contas  legitime  ações  subconstitucionais,  infraconstitucionais  ou  à

margem da Constituição. Quero pedir a V. Exa. que, ao chegar ao Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais, não compactue com os investimentos que estejam fora

do que determina a Constituição. A saúde exige, e estamos buscando mais. V. Exa. e

esta Casa participam de uma luta muito importante no Brasil.  Somos parceiros do

movimento  que  leva  ao  povo  a  chamada  para  que  possamos  apresentar,  no

Congresso Nacional, uma emenda de iniciativa popular obrigando o governo federal a

aplicar mais recursos na saúde. Estamos precisando desses recursos para garantir

os medicamentos, as ações necessárias, o apoio aos trabalhadores da saúde. Assim,

eles  poderão  promover  saúde  dentro  do  Sistema Único  de  Saúde,  que  é  direito

fundamental de todos.
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Sabemos  que  os  recursos  são  necessários  e  precisamos  de  mais,  mas  nossa

Constituição  Brasileira  já  assegura  e  determina  que  o  Estado  e  os  Municípios

apliquem  o  mínimo  constitucional.  Não  é  possível  e  aceitável  que  o  Tribunal  de

Contas do Estado reconheça ou legitime uma aplicação inferior a isso. Peço a V. Exa.

que, chegando ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, faça valer esse

princípio, exija do Estado de Minas que aplique na educação o mínimo de 25% e na

saúde o mínimo de 12% das receitas correntes, para atender ao clamor daqueles que

precisam da saúde e dos trabalhadores da saúde, sejam eles servidores, médicos,

enfermeiros,  pois  carecem de um atendimento  mais  digno do ponto  de  vista  dos

salários e das condições de trabalho. Para isso, é preciso que os recursos sejam

efetivamente aplicados.

O voto dado a V. Exa. não foi somente pela minha relação de amizade, não foi só

pela  nossa  convivência  aqui,  mas  porque  acredito  que,  sendo  V.  Exa.  médico,

comprometido com a vida e com a saúde das pessoas, vai levar isso ao Tribunal de

Contas, para que possa exigir que esses recursos sejam aplicados efetivamente. Vou

me sentir realizado e contemplado quando V. Exa., lá no Tribunal de Contas, Doutor

Viana, estiver ao lado da Constituição e ao lado da saúde. Sendo assim vou poder

voltar a este microfone para congratular-me mais uma vez com seu trabalho, com seu

esforço e com seu serviço em favor de Minas, do Brasil, da saúde do povo mineiro e

brasileiro. Seja feliz e que lá possa cumprir essa missão tão importante a serviço da

nossa gente.

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Muito  obrigado,  nobre  colega,  Deputado  Adelmo

Carneiro Leão. Pode ter certeza de que vamos trabalhar como sempre fizemos aqui,

cumprindo a Constituição e o Regimento. Somos consultores das leis para serem

cumpridas. Vamo-nos empenhar para que as Constituições e os regimentos sejam

cumpridos.  Pela  ordem  de  inscrição,  passarei  a  palavra  ao  Deputado  Duilio  de

Castro. Mas, antes, quero fazer uma saudação a três colegas: Deputado Sebastião

Costa, Deputado Fred Costa e Deputado Vanderlei Miranda, que hoje aniversariam.

Aos nossos três colegas que estão aniversariando, que Deus os abençoe e lhes dê

felicidade e muitos anos de vida. Passo a palavra, ao Deputado Duilio de Castro. Em

seguida, ao colega médico, Deputado Carlos Pimenta.
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O  Deputado  Duilio  de  Castro  -  Obrigado,  Deputado  Doutor  Viana.  Quero  aqui

parabenizá-lo  e  também  aos  Deputados  Ivair  Nogueira  e  Sebastião  Costa,  que

colocaram seus nomes à disposição de representar esta Casa no Tribunal de Contas.

Sabemos que qualquer um desses nomes estaria preparado a assumir o cargo de

Conselheiro.  Em  especial,  quero  dizer  que  tenho  certeza  de  que  V.  Exa.  está

preparado. Só o fato de ter  sido Vereador e Prefeito da cidade de Curvelo já lhe

angariou muita experiência. Aqui no Parlamento mineiro sua trajetória consolidou sua

experiência  para  que  você  chegasse  ao  Tribunal  de  Contas  e  realizasse  um

importante trabalho, principalmente na prevenção, preparando os gestores para suas

prestações de contas. V. Exa. esteve à frente de uma prefeitura e sabe que, muitas

vezes, erros formais são praticados por falta de treinamento, de uma política de maior

aproximação  entre  o  Tribunal  e  as  prefeituras.  Podem  pensar  que  erros  são

cometidos por  dolo,  mas não são.  Por  sua experiência,  esperamos que o senhor

realize esse trabalho de aproximação. Nosso regime político nos concede o direito de

substituirmos  os  gestores.  A  alternância  também  é  importante  para  o  processo

democrático,  mas  traz  a  parte  negativa  de  os  gestores  novos  precisarem  de

treinamento. É necessário que o Tribunal de Contas tenha a capacidade de fazer

essa  aproximação  com  as  prefeituras,  dando  condições  para  as  suas  equipes

consolidarem o processo democrático em suas gestões, pois foram escolhidos pelo

povo. Para isso, o Tribunal deve contribuir dando esse treinamento aos gestores.

Aproveito  o  momento  para  dizer  que  sua  vitória  foi  consolidada  na  amizade,

competência e equilíbrio de V. Exa., independentemente de partidos, de blocos nesta

Casa.  V.  Exa.  tem  o  respeito  de  todos  pela  amizade  que  construiu  com  seus

companheiros aqui  dentro.  Parabéns,  e Deus te abençoe nessa nova caminhada!

Alguém tem de perder para alguém ganhar. Esta Casa perde sua experiência, que

por  tanto  tempo contribuiu  aqui,  mas o  Tribunal  de Contas e o  Estado de Minas

Gerais ganharão muito com o seu trabalho, com o equilíbrio de V. Exa., que tentará

administrar de forma a atender ao maior número possível de pessoas, agradar ao

maior número de eleitores do Estado de Minas Gerais. Deus te abençoe nessa nova

trajetória. V. Exa. tem muitos amigos nesta Casa, que, com certeza, ficarão torcendo

pelo senhor.
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O Deputado Doutor Viana - Muito obrigado, Deputado Duilio de Castro. Pode ter

certeza de que tenho a convicção de que não se pode cobrar de quem não conhece.

O conhecimento é necessário. Nós, Conselheiros, temos de levar esse conhecimento

aos jurisdicionados para,  depois,  fazer  cobranças.  Não se pode cobrar a falta  de

conhecimento. Vamos usar a Escola de Contas e todas as atribuições do Tribunal de

forma preventiva.  Nós,  que somos médicos,  sabemos que prevenir  é melhor  que

remediar. Levo esse sentimento e vou exercitá-lo no Tribunal de Contas, pode ter

certeza.  Com  muita  alegria,  passo a  palavra  a  este  grande  amigo,  companheiro,

colega, Deputado e médico Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos  Pimenta -  Muito obrigado,  Doutor  Viana.  Faço coro com as

palavras dos nossos companheiros que aqui estão, primeiramente, cumprimentando

o processo com que realizamos as eleições. Foi um processo muito difícil, porque nos

deparamos com três candidatos preparados, capacitados, amigos e companheiros

pleiteando um só lugar. Obviamente, tivemos de eleger um, e a escolha recaiu sobre

V. Exa., não havendo demérito para os companheiros que apresentaram seus nomes,

pois também tinham legitimidade para ocupar a vaga de Conselheiro do Tribunal de

Contas.

Desejo a V. Exa. toda a sorte. O Tribunal de Contas hoje está muito diferente do

daquele  tempo  em  que  ingressamos  na  Assembleia  de  Minas.  Naquela  ocasião,

parecia que o Tribunal de Contas era o local em que se premiavam finais de carreiras

políticas. O caminho natural, por indicação dos pares ou do governo, era o Tribunal

de Contas, e as coisas aconteciam com muita demora. Hoje o Tribunal é muito mais

ágil.  V.  Exa.  vai  juntar-se  a  três  outros  parlamentares  que  estão  mudando  esse

conceito do Tribunal de Contas: o Conselheiro e ex-Deputado Wanderley Ávila, que é

uma pessoa extremamente preocupada, sensível; o ex-Deputado e Conselheiro Mauri

Torres, com toda a sua experiência; e o Conselheiro Sebastião Helvécio, do nosso

Partido,  que  tem  sido  uma  grata  revelação.  Sebastião  é  doutor  em  ciências

administrativas, médico e advogado, e V. Exa. se junta a esses três ex-companheiros

e aos demais que lá estão para ajudar nessa mudança.

O tempo que V. Exa. terá à frente do Tribunal será decisivo para que ele seja um

órgão  absolutamente  preparado  para  exercer  as  suas  funções.  Estamos  vendo
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contas de Prefeitos advindas de várias décadas sendo julgadas agora. Então, ainda

não  há  sensibilidade,  por  parte  do  Tribunal,  para  entender  que  os  pequenos

Municípios estão totalmente despreparados. Chegam, apresentam suas contas, e não

há  nenhum tipo  de  preocupação preventiva  de  auxiliar,  informar  ou  ajudar  esses

pequenos  Municípios.  Notamos  que  são  decisões  tomadas  ao  pé  da  letra,

desprovidas da sensibilidade de apoiar esses pequenos Municípios, de rever suas

contas  com  um  olhar  de  complacência,  tendo  em  vista  as  dificuldades  que

enfrentaram no passado - hoje estão muito mais evoluídos.

Quero dizer da minha expectativa com relação a V. Exa. O Deputado Doutor Viana,

que tem a experiência necessária, foi Prefeito e é profundo conhecedor das questões

municipais;  está  em  seu  quarto  mandato  como Deputado,  numa postura  sempre

conciliatória, determinada, mas de muita paciência e calma. V. Exa. reúne todas as

qualidades para ser um grande Conselheiro. Tenha a certeza de que esta Casa o

aplaude e o apoiará no que for preciso e necessário, porque sabe que as decisões

tomadas por V. Exa. são coerentes, corretas, fundamentadas na experiência, com a

sensibilidade  do  entendimento  de  que  nem  todos  os  Municípios  são  iguais  ou

possuem as mesmas estruturas.

Desejo-lhe muita sorte. Cumprimento a sua família. V. Exa. deixará, nesta Casa,

uma grande lacuna, mas nos confortaremos em saber que o Deputado Doutor Viana

será um grande Conselheiro do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Muito  obrigado,  colega  Deputado  Carlos  Pimenta.

Tenha a certeza de que temos plena consciência das dificuldades, principalmente dos

pequenos Municípios, pela sensibilidade de quem foi Deputado, e cito o exemplo de

nossos três ex-colegas que, hoje, são Conselheiros, assim como o do ex-Presidente

da Casa.

Eles  fizeram  um  grande trabalho  para  modernizar,  para  dar  mais  agilidade  aos

trabalhos do Tribunal de Contas, para que não aconteça isso, de um Prefeito ter suas

contas julgadas depois de 10 anos. Isso é hoje inaceitável. E o Tribunal de Contas,

por intermédio do ex-Conselheiro Antônio Carlos Andrada, na última reestruturação e

reformulação, implantou um sistema informatizado de contas, cujo nome é Sicom,

para dar essa agilidade que os tempos modernos e o mundo globalizado cobram.
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Podem ter certeza de que estaremos nessa lógica e nesse caminho. Com a palavra,

o Deputado Hely Tarqüínio, colega brilhante, amigo, médico, Deputado que está há

muitos anos nesta Casa e possui grande experiência na vida pública.

O Deputado Hely Tarqüínio - Deputado Doutor Viana, num primeiro momento, quero

cumprimentá-lo  pela  vitória.  Repetindo  as  palavras  dos  companheiros,  foi  um

processo difícil para todos nós, porque teríamos que escolher um, sabendo que todos

os  três  estavam  em  condições  de  igualdade  para  chegar  ao  Tribunal.  Mas,  na

consciência  de  cada um, conforme a decisão de cada um, o resultado foi  a  sua

vitória, sem ter havido derrota para os outros, porque eles não perderam. Eles aqui

permanecem, cada um com a sua inteligência, trabalhando em prol do povo de Minas

Gerais. A eles a nossa homenagem, mas sobretudo a V. Exa., Doutor Viana, por ter

chegado  ao  Tribunal  depois  de  escrever  uma  história  brilhante,  uma  trajetória

pontuada  de  vitórias,  desde  Vereador,  Prefeito,  Deputado  Estadual,  ocupando  os

cargos mais importantes na Assembleia Legislativa, sempre modesto e um grande

servidor em todos os aspectos. V. Exa. é um servidor da própria humanidade, das

comunidades por onde se fez representar.  V. Exa. representa, com muito denodo,

com  muita  competência,  com  muita  inteligência  o  Poder  Legislativo.  Toda  essa

história e currículo agora são levados para o Tribunal de Contas de Minas Gerais,

onde temos os nossos companheiros Conselheiros que daqui também partiram. E

nós,  que  estamos  há  muitos  anos  na  Casa,  fazemos  nossas  as  palavras  dos

Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão,  Carlos  Pimenta,  sobre  a  ansiedade  que

permanece ainda em relação ao processo de verificação das contas dos Municípios.

Sei  que  já  houve  evolução,  sei  que  os  Conselheiros  Antônio  Carlos  Andrada,

Wanderley Ávila, Sebastião Helvécio estão fazendo um belo trabalho. Mas, no campo

do pragmatismo, precisamos evoluir de forma mais rápida. Não é preciso terminar um

mandato de Prefeito para que as contas da sua gestão comecem a ser julgadas. Elas

deveriam ser julgadas desde o primeiro ano de mandato. Precisamos do “pari passu”

no processo de verificação. Neste caso, precisamos dos bons exemplos dos grandes

países. A filosofia do americano, muitas vezes combatida, é pragmática. A prestação

de contas não pode passar do primeiro ano, tem de vir “pari passu” com o mandato

do Prefeito. Às vezes, estamos falando sem conhecer os detalhes e a complexidade
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de Minas Gerais e do Brasil, com quase 6 mil Municípios. O Conselho de Contas da

União tem condição de ser  uma verdadeira agência,  porque,  na hierarquia,  é um

poder constituído para verificar e acompanhar a administração de cada Município.

Queremos  essa compatibilidade de uma forma mais  ágil,  é  o  que todos estamos

cobrando.

Sabemos que 70% dos Prefeitos precisam de uma boa orientação, porque chegam

às prefeituras sem conhecer a complexidade da Constituição brasileira. Doutor Viana,

sei que sua presença no Tribunal de Contas trará muitos benefícios para todos nós.

Haverá mais agilidade. Ficamos muito apreensivos quando chega a eleição, pois não

sabemos se a pessoa teve as contas aprovadas ou quando terá, ou seja, temos que

nos compatibilizar com o que está escrito na Constituição. A nossa Constituição está

muito distante não só do Conselho de Contas, mas de todos os poderes de ação

pragmática. Temos que construir isso.

Faço minhas as palavras de todos que já se manifestaram. Desejo a V. Exa. que

continue  brilhando  e  vencendo  sempre,  deixando  sua  marca  por  onde  passar.

Teremos saudades de V. Exa., mas sabemos que estará próximo, tentando construir,

cada vez melhor, uma sociedade mais organizada e, sobretudo, com justiça social.

Deixo um grande abraço e desejo felicidades.

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Muito  obrigado.  Agradeço  ao  nobre  colega  Hely

Tarqüínio. Passo a palavra ao Deputado Paulo Guedes e, em seguida, ao Deputado

Antônio Carlos Arantes.

O Deputado Paulo Guedes -  Deputado Doutor  Viana,  quero dizer  da alegria de

compartilhar  a  sua  vitória,  que  alegra  também  o  Norte  de  Minas,  pois  terá  um

segundo Conselheiro vindo daquela região. O Norte de Minas começa em Matias

Cardoso e termina em Curvelo, que faz parte...

O Deputado Doutor Viana - Curvelo é a porta de entrada do Norte. Começa de cá e

termina lá.

O Deputado Paulo Guedes - Eu digo que começa lá, porque Matias Cardoso é a

capital das Gerais, a primeira vila de Minas Gerais, onde tudo começou, e, graças a

Deus, isso é reconhecido hoje, graças a este Parlamento, que mudou a Constituição

mineira.  Já  temos  lá  o  Wanderley Ávila,  que é  de  Pirapora,  e  agora  V.  Exa.,  de
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Curvelo. O Norte de Minas é mal representado no Estado do ponto de vista de cargos

importantes, pois nunca tivemos um Senador do Norte de Minas, um Presidente do

Tribunal de Justiça do Norte de Minas, mas, aos poucos, ocupamos esse lugar no

Tribunal de Contas, onde já temos o Wanderley Ávila e agora V. Exa., que também

representa nossa região.

O Deputado Doutor Viana - V. Exa. está se esquecendo da Ministra Cármen Lúcia.

O Deputado Paulo Guedes - Ela é do Supremo Tribunal. É verdade.

O Deputado Doutor Viana - Ela é uma brilhante representante do Norte de Minas.

O Deputado Paulo Guedes -  É verdade. Quero falar  da nossa alegria e desejar

sucesso na sua nova caminhada. Perdemos aqui um grande parceiro, pois V. Exa.

sempre  foi  amigo  de  todos  os  companheiros  nesta  Casa.  Quando  presidiu  as

sessões, soube respeitar todos. Tenho certeza de que é por esse mesmo pensamento

que V. Exa. se pautará no Tribunal de Contas. É com muita alegria que lhe desejamos

sucesso. Como disse o Deputado Hely Tarqüínio, esperamos que V. Exa. inove no

Tribunal no julgamento das contas municipais. Algumas vezes contas de Prefeito só

são  julgadas  cinco  anos  depois  de  sua  saída;  às  vezes,  já  há  outra  pessoa  na

prefeitura,  e  ele  não tem direito  de  defesa.  A agilidade do  Tribunal  de  Contas  é

importante.  Queremos  ter  um Tribunal  de  Contas  mais  presente  no  dia  a  dia  da

fiscalização. Não adianta apontar as irregularidades depois de cinco anos da saída do

Prefeito.  Dificilmente o erário recupera o prejuízo.  É importante que o Tribunal de

Contas  seja  presente  e  que  a  fiscalização  seja  feita  no  momento  em  que  a

administração acontece.  É isso que sonhamos para o  Tribunal  de  Contas.  Tenho

certeza de que V. Exa., que tem experiência e tem ouvido os clamores nesta Casa e

por todos os lugares por onde roda no Estado de Minas Gerais, será um defensor de

um Tribunal de Contas mais presente e mais ágil nas suas investigações e decisões.

Desejo  sucesso.  Conte  com  o  nosso  apoio.  O  Parlamento  perde  um  grande

Deputado, mas o Tribunal de Contas ganha um grande Conselheiro.

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Obrigado,  Deputado  Paulo  Guedes,  que,  além  de

colega, é um grande amigo. Considero-o muito. Sou grato pela convivência e pelo

relacionamento. Com grande alegria, passo a palavra a meu amigo, também irmão,

Deputado Antônio Carlos Arantes, grande exemplo de Deputado eficiente e dedicado
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desta Casa. Antes, porém, queria cumprimentar nosso colega Deputado e Secretário

Cássio Soares, que está fazendo um belo trabalho na Secretaria de Desenvolvimento

Social. É uma alegria revê-lo. Fico feliz por você estar presente neste momento em

que  fazemos  nossa  fala  de  despedida.  Agradecemos  a  convivência  que  sempre

tivemos e desejamos muito sucesso a V. Exa. em todos os campos em que atuar.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Gostaria muito de cumprimentar e parabenizar

o nosso amigo e parceiro, Deputado Doutor Viana, que está nos deixando e indo para

o Tribunal de Contas. Sua ida nos deixa feliz,  pois para lá está indo uma pessoa

séria,  respeitada,  com  uma  bela  trajetória  de  vida  como  pai  de  família,  médico,

Vereador,  grande  Prefeito  da  cidade de Curvelo  e  grande  parlamentar.  Nos  seus

quatro mandatos, foi exemplo de homem público, conciliador, inteligente, equilibrado.

O  Tribunal  precisa  dessas  pessoas  que  têm  experiência  de  família,  de  vida  e,

também, muita vivência política no Executivo e no Legislativo. O enriquecimento do

Tribunal, com o Deputado Doutor Viana como Conselheiro, é muito grande.

A Assembleia Legislativa abre aqui uma lacuna. Sua ausência será sentida por seus

pares, principalmente por mim, que sou seu amigo há 20 anos. Mas sua ida também

efetiva o grande Deputado Romel Anízio e traz para a Casa a brilhante Deputada Ana

Maria. O Deputado Romel Anízio ficava ansioso, agoniado, pois ser suplente não é

bom, e sua ida abre-lhe essa oportunidade.

Fui  Prefeito  de  uma  cidade  pequena  e  percebo  a  importância  de  haver  um

Conselheiro consciente, que já participou do Legislativo e do Executivo. Isso faz com

que todos ganhem. Fui Prefeito por três vezes em Jacuí, cidade pequena, e várias

vezes tivemos que ir ao Tribunal atrás de processos burocráticos, de informações. Às

vezes, chegavam-nos documentos de ex-Prefeitos, casos de 20 anos atrás, e havia

uma certa complicação para localizarmos documentos e não cometermos injustiças.

Portanto,  com  a  ida  de  uma  pessoa  do  seu  quilate,  o  Tribunal  crescerá,  se

enriquecerá  e  poderá  ter  a  prática  do  respeito  e  da justiça.  Parabéns,  Deputado

Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço a V. Exa. e lhe desejo também muito sucesso

em  sua  vida  pública,  em  sua carreira.  Com muita  alegria,  concedo a  palavra  ao

Deputado Tadeu Martins Leite, nosso amigo. Seu pai é meu grande companheiro. É
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uma alegria ouvi-lo.

O Deputado Tadeu Martins Leite - Nobre Deputado, amigo e agora Conselheiro do

Tribunal de Contas, Deputado Doutor Viana, com muita alegria, venho aqui corroborar

as palavras dos nossos companheiros, dos nossos pares da Assembleia Legislativa e

parabenizá-lo por esse grande feito,  essa grande vitória.  V.  Exa.  chega agora ao

Tribunal  de  Contas.  Obviamente,  além de sua vontade e  garra,  há  a experiência

necessária nesse momento.

O  nosso  Tribunal  de  Contas  já  avançou  muito  de  anos  para  cá,  mas  precisa

melhorar  cada vez mais.  A experiência  de V.  Exa.  adquirida neste  Parlamento  e,

principalmente, a adquirida como Prefeito de Curvelo lhe dará capacidade para fazer

o trabalho necessário no Tribunal de Contas. V. Exa. sabe das dificuldades de um

Prefeito, sabe do que uma prefeitura necessita.

Sabemos, como já disse, que houve muito progresso, mas precisamos caminhar

cada vez  mais.  Precisamos,  por  exemplo,  dar  mais  celeridade aos  processos  do

Tribunal de Contas. A morosidade hoje é muito grande, e os prefeitos sofrem com

isso.  Precisamos também conter algumas perseguições que ainda acontecem por

algumas prefeituras e alguns Prefeitos. Sei que é a minoria, porque a grande parte

trabalha com seriedade, mas infelizmente isso ainda acontece no nosso Estado de

Minas Gerais.

V.  Exa.  chega com essa missão de dar  cara nova,  de continuar  aumentando e

melhorando o nosso trabalho no Tribunal de Contas. Tenho certeza de que Curvelo, o

Norte de Minas e Minas Gerais estão em festa por saber que o Tribunal de Contas vai

ganhar, a partir deste mês, uma das inteligências mais privilegiadas que temos nesta

Casa. V. Exa. foi colega de infância do meu pai, viveram juntos, e agora prestou uma

grande força para ele nos últimos dias em que passou por um problema de saúde

muito sério e ficou internado durante muitos dias. Trago aqui não só o meu abraço,

mas também o abraço do Prefeito Tadeu Leite, seu amigo, que tanto gosta de V. Exa.

Parabéns e rumos novos ao nosso Tribunal de Contas a partir de agora!

O Deputado Doutor Viana - Muito obrigado, nobre colega Tadeu Martins Leite. Antes

de conceder a palavra ao Ulisses, pela ordem de posicionamento, concedo-a a esse

grande amigo que tenho nesta Casa, pessoa que já estava aqui quando chegamos e
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que aprendemos a respeitar, conviver e admirar, amigo Dilzon Melo. Somos muitos

gratos a ele e à sua família, que é nossa família, pois somos irmãos de vida pública.

O  Deputado  Dilzon  Melo  -  Meu  amigo  Viana,  foi  bom  enquanto  durou  a  sua

presença entre nós, a sua sabedoria, a sua paciência, a sua maneira de conduzir a

Assembleia e a sua própria vida. Peço apenas que Deus continue te abençoando

para que você leve esse novo desafio para o Tribunal de Contas e lá possa fazer tudo

aquilo que faz. Que você possa implementar lá esse serviço público para continuar o

trabalho que sempre fez na Assembleia Legislativa. A vida pública é difícil, mas tem

suas gratificações, principalmente se somos reconhecidos pelos nobres pares numa

deferência toda especial para um cargo que é de plena confiança dos Deputados e de

todos  os  mineiros,  porque,  na  verdade,  o  Tribunal  de  Contas  presta  relevantes

serviços aos mineiros, e não aos Deputados. Que Deus te abençoe e te ilumine para

que você continue sendo essa pessoa humilde que sempre foi, porque é tendência

natural das pessoas que sobem um degrau a mais se esquecerem dos menores,

daqueles que o acompanharam na jornada difícil e até dos que foram seus amigos.

Que Deus ilumine e abençoe você e sua família. Que você seja feliz como sempre foi

nesta Assembleia.  Nós te admiramos, sentimos a sua perda, mas agradecemos a

Deus pela sua condução.

O Deputado Doutor Viana - Muito obrigado. Pode ter certeza de que nada vai alterar

o alicerce e a base que recebemos da família na criação. O respeito e a gratidão têm

que ser permanentes, não podem ter tempo de duração. Temos que ser eternamente

amigos e gratos aos companheiros de convivência e de vida parlamentar. Pode ter

certeza de que isso não vai alterar-se. Se não se alterou até agora, não vai mais

alterar-se depois de 24 anos de vida pública.

Com muita alegria, vou conceder a palavra ao amigo e companheiro que chegou há

pouco tempo, mas que parece bem mais experiente na vida pública. V. Exa. vem

fazendo um belo trabalho e já foi autor de normas legais para o Estado de Minas

Gerais que não ficarão restritas apenas a Minas, porque serão disseminadas para

todo  o  Brasil.  Estou  falando  da  PEC  da  transparência,  da  correção  das

irregularidades  já  votadas,  com  muito  sucesso,  por  esta  Casa.  Desejo-lhe  muito

sucesso.  Que Deus continue a abençoar  sua carreira,  Deputado Ulysses Gomes,
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grande amigo.

O Deputado Ulysses Gomes - Deputado Doutor Viana, como é peculiar de V. Exa.,

venho manifestar e recebo a sua manifestação. Isso mostra exatamente o que me

moveu a vir aqui para parabenizá-lo e desejar a V. Exa. sucesso nesse novo trabalho.

A novidade,  a  mudança  e  a  troca  são  sempre  um  momento  de  expectativa  e

esperança, assim como a indicação de V. Exa. Mas V. Exa. também não deixa de ser

a nossa expectativa, a nossa esperança dentro do Tribunal de Contas.

Estou no meu primeiro mandato, e essa é a segunda oportunidade que tenho de

participar  desse  processo.  A primeira  aconteceu  no  ano  passado.  Por  mais  que

muitos  cidadãos  e  cidadãs  mineiros  não  tenham  noção  da  importância  dessa

indicação,  vemos  muitas  dessas  pessoas,  na  mídia  e  nas  redes  sociais,  em

mobilizações  sociais  por  maior  eficiência  no  gasto  público  e  por  mais  controle  e

transparência. Se existe um órgão no Estado, além obviamente da nossa Assembleia,

que tem o  papel  de  fazer  fiscalização e  acompanhamento,  esse é  o  Tribunal  de

Contas,  órgão  essencial  para  cumprirmos  a  democracia  na  essência  e  na

transparência. É um órgão muito importante para a democratização, para o acesso à

informação e para a regularização das contas. Tenho certeza de que o Tribunal de

Contas ganha alguém capaz de contribuir diretamente com esse processo.

Deputado Doutor  Viana,  sabemos que V.  Exa.  cumprirá esse novo desafio  com

garra e determinação, como foi a sua história nesta Casa. No pouco tempo em que

tive a oportunidade de conviver com V. Exa., gostaria de registrar a sua amizade, o

seu  companheirismo,  o  seu  diálogo  e  a  sua  ajuda.  Quantas  vezes  V.  Exa.,  nos

corredores,  nas  reuniões  de  Comissão  ou  mesmo  no  Plenário,  aproveitava  a

oportunidade para nos ensinar e compartilhar conosco a sua experiência!

Por fim, fica aqui o meu registro, o meu carinho e a minha amizade, na certeza de

que o Tribunal de Contas ganha, e Minas Gerais também ganha. V. Exa. continuará a

ter no nosso trabalho todo o apoio e compreensão, sobretudo porque sabemos que

estará  lá  para  contribuir  com o  processo  democrático  e  o  fortalecimento  daquela

instituição. Obviamente, a sua experiência como Prefeito vai ajudar muito as nossas

cidades, não digo apenas punindo-as, mas orientando-as para que possam corrigir

ações  administrativas  e  contábeis.  Assim,  cada  vez  mais,  os  recursos  serão
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investidos para que os homens e as mulheres de Minas tenham políticas públicas,

recursos e investimentos para melhorar a qualidade de vida de cada um. Esse é o

dever  do  homem  público.  Tenho  certeza  de  que  V.  Exa.  terá  esse  foco  no  seu

trabalho. Mais uma vez parabenizo-o por essa conquista.

Na noite de terça-feira, assistimos a uma belíssima disputa de homens honrados,

uma disputa limpa em que V. Exa. saiu vitorioso. Tanto o Deputado Ivair Nogueira

quanto o Deputado Sebastião Costa levaram essa disputa a um elevado patamar,

com  honraria,  com  presteza  e  de  cabeça  erguida.  Assim,  parabenizo  todos  pela

disputa e V. Exa., pela conquista. Sucesso, Deputado!

O Deputado Doutor Viana - Obrigado, nobre Deputado Ulysses Gomes. Tenha a

certeza  de  que  o  sentimento  de  prevenção,  de  busca  pelo  ensinamento  e  pela

orientação pedagógica, sem querer ser conivente, vai nortear-nos na condução dos

trabalhos, principalmente no que diz respeito a questões municipalistas do Estado de

Minas Gerais.  Com muita  alegria,  concedo a palavra ao nosso Líder  maior  desta

Casa, o amigo, companheiro e colega Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Deputado Doutor Viana, como Líder do Governo,

não poderia silenciar-me num momento como este, embora muitas vezes o silêncio

seja  mais  eloquente  que  qualquer  palavra.  No  silêncio  eloquente,  apreciei  os

pronunciamentos dos diversos colegas que aqui se manifestaram neste momento em

que V. Exa., solenemente, faz a sua despedida desta Casa.

Estamos  encerrando os trabalhos do  primeiro  semestre de  2012 de uma forma

muito positiva, aprovando projetos extremamente importantes não só para o governo,

mas, sobretudo, para o Estado de Minas Gerais. V. Exa. encerra seu trabalho como

Deputado Estadual, nesta Casa, de uma forma honrosa e digna. V. Exa., que entrou

pela porta da frente, está saindo pela porta da frente, porque escreveu, ao longo de

tantos e tantos anos, de tantos mandatos, páginas e páginas positivas de um livro

histórico  não só  na  sua carreira,  mas na dos Deputados  que passaram por  esta

Assembleia. V. Exa., Deputado Doutor Viana, galgou vários cargos na Casa. Chegou

ao cargo máximo: a Presidência. Isso não acontece à toa, mas porque V. Exa. estava

preparado para chegar a todos esses cargos, como também o está para chegar ao

cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Pelo que conhecemos
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de V. Exa., sabemos que não tem para o Tribunal de Contas um projeto de poder de

Conselheiro. V. Exa. tem um projeto de trabalho, como teve em toda a sua vida na

Assembleia Legislativa. É exatamente desse grande projeto de trabalho, cujos atos

acompanho, que esperamos que o Tribunal de Contas ganhe mais um Conselheiro

que construirá um Tribunal de Contas esperado por todos os mineiros. Isto é, um

Tribunal de Contas voltado para a justiça e a legitimidade, construindo Municípios e

Estado com os quais todos estamos comprometidos. V. Exa., com certeza, será um

Juiz tranquilo, seguro e justo. Trabalhará para que os Municípios, os Prefeitos e os

Governadores, bem como todas as pessoas cujos processos passarem pelas suas

mãos tenham a tranquilidade de receber um parecer justo e seguro, como justas e

seguras foram todas as suas ações nesta Casa. Em nome da Liderança do Governo,

agradecemos muito todo o trabalho realizado por V. Exa. na Assembleia Legislativa

de Minas Gerais.

O Deputado Doutor  Viana -  Muito obrigado,  nobre colega Bonifácio Mourão.  Ao

galgar o cargo de Presidente, vivi três importantes momentos em um curto espaço de

tempo. Um foi na substituição do extraordinário Presidente Alberto Pinto Coelho, pois

fui seu Vice, na Casa, por quatro anos. Foi uma honra muito grande. Hoje ele é nosso

digno Vice-Governador do Estado e também fez um belo trabalho, nesta Casa. Outro

momento  na  Presidência  que  me  marcou  muito  foi  dar  posse  ao  nosso  querido

Governador  Antonio  Augusto  Anastasia.  Isso  marca  a  vida  de  qualquer  homem

público.  O  terceiro  foi  entregar  o  cargo  ao  Deputado Dinis  Pinheiro,  nosso  atual

Presidente, que representa todos nós e a nossa Mesa. Então, em pouco tempo como

Presidente, nesta Casa, tive importantes momentos de alegria no exercício do nosso

mandato. Com muita alegria, concedo a palavra ao meu amigo Deputado Lafayette

de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Caro Deputado Doutor Viana, falo em nome da

liderança do PSDB. Quero fazer um registro sincero e necessário. Sua presença no

Parlamento mineiro dignificou e honrou esta Casa. A sua presença na Casa serviu

sempre como luz para a conduta de todos nós que aqui chegávamos mais jovens e

encontrávamos  na  sua tranquilidade e  na  sua serenidade sempre  um caminho a

perseguir  e sempre um exemplo a ser seguido. A sua ida ao Tribunal de Contas,
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indiscutivelmente,  elevará aquele Tribunal.  A sua atuação como Prefeito Municipal

muito  enriquece  a  sua  biografia  e  muito  pode  colaborar  com  a  sua  atuação  no

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Portanto, receba o abraço do amigo e

admirador e o registro sincero de toda a bancada do PSDB, que aqui represento.

Parabéns pela sua brilhante vitória. Seja feliz no Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais.

O Deputado Doutor Viana - Obrigado, nobre Deputado Lafayette de Andrada, que

foi brilhantemente homenageado, ontem, pela Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Receba de público os nossos cumprimentos. Gostaria de manifestar a minha alegria e

dizer  que a vaga que deixo aqui  será muito bem ocupada pelo grande Deputado

Romel Anízio, nosso querido Romão, que, de suplente, passa a ser efetivo. Retornará

a Deputada Ana Maria  Resende,  que tem uma carreira brilhante  na vida pública,

principalmente nesta Casa. Desejamos aos dois muito sucesso.

Concedo aparte ao meu vizinho, amigo e companheiro de primeira hora, Deputado

Bosco. Torcemos para que tenha muito sucesso e uma vida brilhante pela frente,

como vem tendo. Que Deus ilumine os seus caminhos.

O Deputado Bosco - Caro amigo, Deputado Doutor Viana. A exemplo dos demais

colegas,  não poderia me furtar  de participar do seu pronunciamento.  Inicialmente,

gostaria de cumprimentar os Deputados Sebastião Costa, Ivair Nogueira e V. Exa.

pela  forma  serena,  tranquila  e  altamente  democrática  com  que  conduziram  esse

processo que culminou com a eleição de V. Exa. A eleição foi muito equilibrada e

muito bem disputada e foi para o 2º turno. O que mais nos chamou a atenção foi o

equilíbrio  e  o  respeito  entre  todos  os  senhores  que  postulavam  esse  cargo  tão

importante. Deixo os nossos cumprimentos a todos que concorreram e participaram

efetivamente  desse processo,  cedendo os seus nomes para que pudéssemos ter

essa oportunidade.  Foi  uma eleição  difícil,  pois  foram três  nomes  excelentes,  de

pessoas preparadas, que já têm uma bagagem muito importante tanto na Assembleia

Legislativa quanto na vida pública de forma geral.

Deputado Doutor Viana, desejo a V. Exa. êxito nessa nova empreitada. Sabemos

que esse será um  novo momento  em sua vida,  dos seus familiares  e sobretudo

daquelas pessoas que sempre o admiraram e acompanharam. Com certeza, essa foi
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uma vitória brilhante que não aconteceu por acaso. Tudo na vida tem uma razão de

ser.  Costumo  dizer  que,  na  política,  vivemos  intensamente  e  constantemente

construindo o futuro. V. Exa. construiu esse momento de forma brilhante, responsável

e, acima de tudo, comprometida. Receba os nossos parabéns. Que Deus continue

abençoando  os  seus  passos  para  que  possa  contribuir,  como contribuiu  aqui  na

Assembleia  Legislativa  durante  esses  quatro  mandatos,  de  forma  importante  e

positiva no Tribunal de Contas.

Sabemos que o Tribunal de Contas é o freio e o contrafreio para o equilíbrio dos

Municípios e de Minas Gerais na aplicabilidade dos recursos na saúde, na educação,

no social e em todos os segmentos que hoje ficam a cargo da gestão pública do

nosso Estado.  Entendemos que  o  Tribunal  de  Contas  é  um órgão extremamente

importante não apenas para fiscalizar e punir, mas sobretudo para orientar, pois o que

vemos, principalmente nos pequenos Municípios, são agentes públicos responsáveis,

mas, muitas vezes, despreparados. O Tribunal de Contas tem também essa grande

missão de orientar os gestores públicos para a boa utilização e o gasto devidamente

correto dos recursos públicos.

Deputado Doutor Viana, nossos parabéns mais uma vez. Tenho certeza absoluta de

que V. Exa. foi vitorioso por seus próprios méritos e que essa vitória é apenas mais

uma de tantas outras que haverá de conquistar. Parabéns, conte sempre conosco.

O Deputado Doutor Viana - Muito obrigado, nobre colega Deputado Bosco. Quero

agradecer ao nosso Presidente que nos concedeu esta oportunidade - estava difícil

de  acontecer  em  virtude  da  nossa  obrigação  de  votar  a  pauta  -,  à  Mesa,  aos

companheiros, aos funcionários do nosso gabinete, aos funcionários da Casa. Na

campanha, percebemos uma euforia, uma transmissão de energia positiva por parte

da  maioria  dos  funcionários  desta  Casa  pela  nossa  pessoa.  Vamos  levar  isso

marcado no nosso coração.  Agradeço aos funcionários efetivos e aos das nossas

Comissões, a todos os nossos assessores e consultores, a todas as Comissões das

quais participei - na pessoa do nosso Presidente Zé Maia, quero citar a Comissão de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  -,  e  às  frentes  parlamentares.  Vamos

continuar trabalhando lá em defesa do nosso Estado e do bem-estar do nosso povo,

ainda mais com essa responsabilidade de vigiar o bom uso do dinheiro público. Passo
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a palavra à Deputada Maria Tereza Lara, grande companheira desta Casa.

A Deputada Maria Tereza Lara -  Serei  breve porque está na hora de votarmos.

Deputado  Doutor  Viana,  não  poderia  me  eximir  de  também  expressar  o  nosso

sentimento como representante da mulher mineira, da bancada feminina nesta Casa.

Como  já  foi  falado  pelos  meus  companheiros  de  partido,  apesar  das  posições

divergentes em muitos momentos, porque isso é importante para a democracia, V.

Exa. sempre foi um homem de diálogo, um homem de fé, realmente de propósito

claro e firme. Creio que a sua presença no Tribunal de Contas vai contribuir com o

que  já foi  falado  aqui  sobre  a  importância  do  trabalho  preventivo,  sobretudo nas

pequenas cidades onde não existem técnicos preparados. O Prefeito ou a Prefeita

fica  numa situação  difícil  porque,  depois  dos  fatos  ocorridos,  são  penalizados  e,

muitas  vezes,  não  têm  culpa.  Na  realidade,  os  técnicos  deveriam  ser  melhor

preparados. Temos lá o Conselheiro Wanderley Ávila, atual Presidente, eleito por esta

Casa,  que  também  tem  demonstrado  esse  diálogo  permanente;  o  Conselheiro

Sebastião Helvécio, além de outros que já se foram.

O Deputado Doutor Viana - Mauri Torres, também.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Perdão.  Esqueci  do  nosso  ex-Presidente,

Deputado  Mauri  Torres  e  hoje  Conselheiro  também,  que  foi  eleito  nesta  Casa.

Certamente V. Exa. vai unir forças para que lá sempre prevaleça a justiça, a verdade

e esse espírito de solidariedade com aqueles que são sérios e precisam de ajuda. É

preciso, quando houver algum problema sério e ele for comprovado, que não haja

impunidade. Não queremos que não haja impunidade, mas também não queremos,

de nenhuma forma, que algum representante de órgão público seja penalizado por

algo  que  não  teve  a  intenção  de  cometer.  Que  eles  sejam  preparados  para

desempenhar bem as funções do cargo para o qual foram eleitos.

Mais uma vez, quero cumprimentá-lo. Peço a Deus que continue abençoando o seu

trabalho para que tenhamos o estado de direito permanente. Estamos aí com esse

debate sério dos 25% da educação - depois, durante o projeto, vamos falar -, mas é

importante  que  haja  uma  discussão  profunda  sobre  essa  situação,  para  que

possamos garantir os direitos, porque estamos em um Estado Democrático de Direito.

Nossos cumprimentos.
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O  Deputado  Doutor  Viana  -  Obrigado,  Deputada  Maria  Tereza  Lara.  Pode  ter

certeza  de  que  complacência  sim,  conivência  não.  Esse  será  o  nosso  lema  no

Tribunal de Contas. É uma alegria ouvir o nosso querido Deputado Alencar da Silveira

Jr., nosso Alencarzinho, amigo e companheiro, grande parceiro de longos anos nesta

Casa.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Parabenizo V. Exa., Deputado Doutor Viana,

que  teve  uma passagem brilhante  por  esta  Casa.  Poucos  chegam  à Presidência

desta  Casa,  mas  V.  Exa.  teve  condições  de  ocupar  esse  cargo.  Ontem,  após  a

reunião do Plenário, comentamos com alguns companheiros Deputados que a sua

passagem por aqui mostrou que V. Exa. veio trabalhar com seriedade, está no seu

quarto mandato, passou por várias comissões, chegou a ser Vice-Presidente desta

Casa.  Devemos  lembrar  que  a  Vice-Presidência  é  ocupada  pelo  Deputado  que

controla o Plenário, dirige os trabalhos do Plenário. V. Exa. fez isso muito bem. V.

Exa., como Presidente desta Casa num curto espaço de tempo, conseguiu suceder o

Deputado Alberto Pinto Coelho da melhor forma possível. A lealdade de V. Exa. para

com seus companheiros é muito bonita.

Tenho certeza absoluta de que, como realizou um bom trabalho nesta Casa e por

onde passou, Deputado Doutor Viana, V. Exa. fará um bom trabalho no Tribunal de

Contas. Daqui saíram vários colegas. Tive oportunidade de votar em muitos colegas

como  Elmo  Braz,  José  Ferraz,  Simão  Pedro,  Mauri  Torres,  Wanderley  Ávila,

Sebastião  Helvécio  e  Antônio  Carlos  Andrada.  Todos  passaram por  aqui.  V.  Exa.

desempenhará  lá  um  papel  brilhante.  Se  fizer  a  metade  do que  realizou  aqui,  o

Tribunal  vai  ganhar  muito  com  isso.  Tenho  certeza  de  que  fará  porque  foi  uma

escolha sua. Esta Casa escolheu o próximo Conselheiro para o Tribunal de Contas,

mas V. Exa. fez por onde ser o escolhido: “correu atrás”, trabalhou em sua campanha,

mostrou o que deseja fazer lá, fez a sua plataforma. Não estou desmerecendo os

Deputados Sebastião Costa e Ivair Nogueira, mas V. Exa. preparou isso antes. V.

Exa. plantou, regou e colheu os votos desta Casa.

Tenho certeza de que o Tribunal de Contas vai recebê-lo de braços abertos. V. Exa.

fará, com muita seriedade, serenidade e conhecimento,  um excelente trabalho.  V.

Exa., como Sebastião Helvécio, se preparou para o cargo que irá ocupar. Esta Casa
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vai perder um grande Deputado, um grande companheiro, mas o Tribunal de Contas

e  o  povo  mineiro  ganharão,  com  seriedade,  criatividade  e  dinamismo,  uma nova

dinâmica. O Tribunal de Contas está mudando aos poucos em função do trabalho

realizado pelo Conselheiro Sebastião Helvécio. O Tribunal estava parado, agora está

andando. Com o trabalho de V. Exa. andará ainda mais. O Conselheiro Sebastião

Helvécio é um exemplo para todo o Brasil. Saiu desta Casa e hoje é conhecido em

todo o País pela sua atuação com a renegociação da dívida de Minas. O mesmo

acontecerá com V. Exa. Tenho certeza disso. Peço a Deus que o ilumine e proteja em

sua caminhada, ilumine toda a sua família. Será um trabalho desgastante, mas, com

certeza, V. Exa. quis isso, lutou para conseguir, plantou, colheu e agora vai mostrar

por que esta Casa o mandou para lá. Parabéns, que Deus o proteja e à sua família.

Obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Obrigado, nobre colega Alencar da Silveira Jr. Digo a V.

Exa. que pode estar certo, pois estaremos lá trabalhando muito. Meu projeto não é de

poder,  é de  trabalho.  Digo  da alegria de ver  neste  recinto  o grande ex-Deputado

Federal e hoje Vereador de Belo Horizonte, nosso amigo Cabo Júlio. É uma alegria

vê-lo e tê-lo no Plenário.

Antes  de  encerrar,  agradeço  e  dedico  essa  vitória  aos  meus  eleitores,

principalmente aos conterrâneos de Curvelo. Não é minha a vitória, ela é de Curvelo,

e  o  trabalho  é  para  Minas  Gerais.  Com  muita  alegria  e  agradecendo  muito  pelo

empenho  e  entusiasmo com  o  qual  abraçou  desde  o  primeiro  instante  a  nossa

candidatura, passo a palavra ao Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Deputado Doutor Viana, agora nosso Conselheiro no

Tribunal de Contas, não irei  despedir-me do companheiro. Quero desejar sucesso.

Sei de sua capacidade, de seu compromisso e sei também que o Tribunal, com sua

presença como Conselheiro, tem muito a ganhar. Conversei com os Deputados Ivair

Nogueira e Sebastião Costa, mas, na primeira hora, já tinha me comprometido com V.

Exa. e realmente trabalhei, com muita honra, pela sua vitória. Alguns disseram que a

sua saída seria boa para mim. Sei  de  seu compromisso com a cidade pela qual

trabalhamos  juntos  e  sei  que,  mesmo  no  Conselho  do  Tribunal  de  Contas,  não

abandonará  a  região  pela  qual  o  senhor  tem  muito  carinho.  Mais  uma  vez,
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cumprimento-o, desejo sucesso e peço a Deus que lhe dê muito discernimento e

sabedoria. Que você realmente possa ser uma referência no Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais. Fico feliz. Da outra vez, quando a Assembleia indicou outro

Conselheiro, V. Exa. abriu mão de seu nome na oportunidade, quando foi indicado

nosso companheiro Mauri Torres. É mais do que justo que seja sua vez de participar,

de estar no Conselho.

Muito sucesso. Estarei sempre ao seu lado. Vamos nos encontrar, principalmente

na região central do Estado, para discutir políticas públicas. Caso sejam necessárias

algumas consultas, sabemos que teremos um grande Conselheiro para nos orientar e

fazer  os  encaminhamentos  necessários.  Que  Deus  te  abençoe  e  te  dê  muita

sabedoria, estendendo também a sua equipe, que sempre foi muito fiel e profissional.

Deixo meu abraço, obrigado por tudo. Nesses anos em que trabalhamos em várias

cidades, nunca tivemos qualquer atrito e sempre somamos com os Prefeitos. A esses

Municípios,  onde  V.  Exa.  desempenhou  seu  trabalho  com  muita  propriedade  e

responsabilidade, oferecemos nosso nome, caso seja da vontade dos Prefeitos, das

lideranças políticas. Estaremos juntos para somar e ajudar as comunidades que não

ficarão órfãs, porque continuaremos dando assistência não à altura do senhor, mas

vamos procurar ajudar, na medida do possível, os Municípios.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço as palavras do nobre colega Célio Moreira.

Na sua pessoa, na pessoa do Pinduca e do grande Tiago Ulisses, quero abraçar e

agradecer  a  todos  que  votaram  em  mim e  me ajudaram  a  conseguir  essa  nova

atribuição. Podem ter  a certeza  de que vou pagá-los com a minha vida, a minha

dedicação,  o  meu  respeito,  com  seriedade  e  trabalho,  da  mesma maneira  como

estamos conduzindo a nossa vida pública, agora, com essa nova missão que Deus

nos deu de zelar e fiscalizar o bom uso do dinheiro público. Assim quero e prometo

fazer. Que Deus me abençoe e me dê saúde, para que possa exercitar essa nova

missão da melhor maneira possível.

Termino a minha fala, agradecendo ao Deputado Inácio Franco, nosso Presidente

em exercício, outro grande companheiro, e desejando aos senhores muito sucesso

no desempenho das suas funções. Muito obrigado. Que Deus nos dê saúde para

continuar esse trabalho no Tribunal de Contas.
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Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 28/2012 e

dos Projetos de Lei nºs 828, 941, 1.169, 2.344, 2.382, 2.401 e 2.482/2011, 2.783,

2.996, 3.033, 3.056, 3.057, 3.058, 3.128 e 3.211/2012 (À sanção.).

Declaração de Voto

O Deputado Carlin  Moura  -  Sr.  Presidente,  acabamos  de aprovar  pareceres  de

redação  final  de  importantes  projetos  que  estiveram  na  pauta  de  ontem.  Quero

destacar  dois  que  contaram  com  o  apoio  deste  Deputado,  entre  tantos  outros.

Considero esses dois de fundamental importância. Primeiramente, há o projeto de lei

- que vai se transformar em lei agora - proibindo a cobrança de diploma nas escolas

particulares  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Esse  projeto  vem  ao  encontro  de  uma

legislação federal que visa proteger o direito do aluno, ao concluir seu curso superior,

de ter acesso a essa documentação sem nenhum custo. É uma lei importante em

nosso  Estado  que  tramitou  na  Comissão  de  Educação  desta  Casa.  Tive  a

oportunidade de acompanhar toda a sua tramitação.

Sr.  Presidente,  outro  projeto  importante  que  teve  seu  parecer  de  redação  final

aprovado é o que muda a estrutura administrativa da Fundação Centro Tecnológico

de Minas Gerais – Cetec.  A tramitação desse projeto foi  desenvolvida com amplo

debate que envolveu os diversos segmentos. O Cetec passa por modernização num

momento crucial da vida do Estado de Minas Gerais. Neste importante momento, a

Fundação  Cetec  se  voltará  para  o  fortalecimento  do  parque  industrial  de  Minas

Gerais.

Sr. Presidente, todos sabemos que a indústria mineira e a nacional como um todo

passam por um momento difícil. O crescimento das indústrias tem enfrentado uma

fase de dificuldade. Recentemente, a Fiemg divulgou os dados da indústria mineira

do mês de maio e mostrou a retração da sua produção, especialmente em função da

crise internacional. Então, é importantíssimo fortalecermos o parque industrial mineiro

e a pesquisa tecnológica.

Ainda ontem o Conselho de Política Monetária - Copom - reduziu em 0,5% a taxa

Selic, que era de 8,5% e passa para 8% ao ano. Esse é um indicador importante para
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fortalecer a produção e a indústria nacionais. Além de políticas monetárias para o

fortalecimento da indústria,  também é importante que haja políticas tributárias que

desonerem a produção e possibilitem que a indústria tenha um ritmo de crescimento

com  mais  ênfase  e  força.  Semana  passada,  a  Presidenta  Dilma  anunciou  a

desoneração da conta de luz, que é um produto com tributação altíssima. Quase 50%

do valor da conta de luz são dedicados a tributos e taxas. A Presidenta anunciou o fim

de algumas, como a taxa da conta corrente de consumo de combustível, entre outras

que estão relacionadas a consumo de energia e incidem na conta de luz. Uma vez

retiradas, transformarão a conta de luz em um produto mais barato para o consumidor

individual, familiar, assim como para o consumidor industrial. Por isso, entendemos

que a aprovação da reformulação do Cetec é de fundamental importância.

Na pauta, há projetos importantes que atendem aos servidores do Judiciário, como

a atualização dos seus vencimentos, que também aprovaremos. Também está na

pauta  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  e  um  projeto  de  nossa  autoria  que  diz

respeito ao registro do patrimônio vivo do Estado de Minas Gerais, para reconhecer

os produtores de cultura, os conhecimentos populares que têm nossos mestres de

cultura em Minas. Esses projetos estão na pauta e serão apreciados no Plenário da

Casa.  Deixo  nosso registro  e  felicitamos  os  servidores  do  Tribunal  de  Justiça,  o

Sindojus, o Serjusmig e o Sinjus, cujos representantes estão aqui acompanhando a

votação. Sr. Presidente, é este o nosso registro.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Bonifácio Mourão em

que se solicita a inversão da pauta desta reunião,  de modo que o Projeto de Lei nº

3.164/2012 seja apreciado em último lugar e o Projeto de Resolução nº 3.330/2012

seja apreciado logo após o Projeto de Lei nº 3.329/2012. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 302/2011, da Deputada Liza Prado, que

possibilita aos membros de igrejas adventistas, matriculados na rede pública estadual

de ensino, dispensa de exames de avaliação curricular em dias que especifica e dá

outras  providências.  A Comissão  de  Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade  do

projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  que apresentou.  A Comissão de Educação

opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Educação, que opina

pela aprovação da Emenda nº 1, na forma da Subemenda nº 1, que apresenta, com a

Emenda nº 2, também de sua autoria. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas

e subemenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e a

Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº

1, fica prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei nº 302/2011 na forma do Substitutivo nº 1, com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1

e a Emenda nº 2. À Comissão de Educação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.702/2011, do Deputado Antônio Carlos

Arantes, que altera a Lei nº 14.185, de 31/1/2002, que dispõe sobre o processo de

produção do queijo minas artesanal, e dá outras providências. A Comissão de Justiça

concluiu pela constitucionalidade do projeto.  A Comissão de Política Agropecuária

opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A

Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Política Agropecuária, com a Emenda nº 1, que

apresentou.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de  Política

Agropecuária, que opina pela aprovação das Emendas nºs 2 a 7, apresentadas em

Plenário,  com  as  Emendas  nºs  8  a  11,  que  apresenta.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

venho à tribuna para encaminhar, de forma favorável, o Projeto de Lei nº 1.702/2011,

que no seu art. 1º diz que o art. 13 da Lei nº 14.185, de 2002, passa a vigorar com a

seguinte  redação:  “Art.  13  -  Para  a consecução dos objetivos  previstos  nesta  lei,
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incumbe ao  Estado  criar,  diretamente  ou  por  meio  dos  seus  órgãos  de fomento,

mecanismos financeiros de apoio e incentivo à adequação dos estabelecimentos de

produção de queijo minas artesanal e desenvolver programa de qualificação técnica

para o produtor”. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

O projeto traz a seguinte justificação: “Com a promulgação da Lei Complementar nº

91/2006, que dispõe sobre a instituição, gestão e extinção dos Fundos Estaduais de

Desenvolvimento Rural, disciplinados pela Lei nº 11.744, de 1995, o fundo foi extinto

tacitamente,  por  não  atender  às  condições estabelecidas  nessa lei  complementar

para o seu regular funcionamento. Dessa forma, faz-se necessário dar nova redação

ao art.  13 da lei  do queijo  minas  artesanal  para se  permitir  que o poder  público

financie a adequação dos estabelecimentos de produção do queijo minas artesanal e,

de acordo com as exigências legais, desenvolver programas de qualificação técnica

dos produtores rurais. São esses os motivos que levam à apresentação deste projeto

de lei para aprovação. Pedimos o apoio desta casa. Esta iniciativa tem por objetivo

permitir  o  aprofundamento  da  discussão  sanitária  e  econômica  de  um  produto

largamente consumido pelos mineiros e com grande potencial de mercado”.

O projeto do Deputado Antônio Carlos Arantes tem nosso apoio. Quero parabenizar

o  Deputado  por  essa  preocupação.  Sr.  Presidente,  é  importante  discutirmos  um

projeto de fundamental importância como esse, que vai, sem dúvida, favorecer todos

os pequenos produtores do Estado de Minas Gerais que produzem queijo. O queijo

minas  é  um  dos  produtos  de  maior  exportação  do  nosso  Estado.  Precisamos

incentivar esses produtores. Estamos encaminhando favoravelmente ao projeto e, ao

mesmo  tempo,  aproveitando  a  sua  discussão  para  também  fazer  um  apelo  ao

governo  do  Estado:  que  dedique  atenção  especial  aos  produtores  do  Norte  do

Estado.  Falo  do  Projeto  Jaíba,  cujos  produtores  estão  passando  por  muitas

dificuldades, tanto os pequenos quanto os médios e grandes. Nós aprovamos aqui,

com meu voto contrário, a criação da Copasa Irrigação, que chegou e passou a ser o

grande problema do projeto. Ela está colocando os produtores do Jaíba para correr

porque compra água a R$0,09 e vende a R$0,40 ao produtor. E, mais que isso, além

de  arrecadar  dinheiro  do  Projeto  Jaíba  e  deixar  os  produtores  em  dificuldade,  a

Copasa passou a dar calote e a não pagar o Distrito de Irrigação. Nesta semana o
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jornal “O Tempo” traz uma manchete falando sobre o calote que a Copasa deu no

Projeto Jaíba, mostrando que a empresa chegou a cortar a água dos produtores. O

projeto ficou um dia inteiro sem água, no Norte de Minas.

Quero fazer um apelo ao governo do Estado: que dê atenção especial a projetos

como esses, mas que não fiquem só no papel. Que os incentivos cheguem, de fato,

aos produtores de queijo de Minas Gerais e que a Copasa Irrigação arrume o seu

time e saia de campo. Esta Casa deveria rever a criação da Copasa Irrigação, que

não  mostrou  a  que  veio.  Só  criou  problemas  no  Projeto  Jaíba,  que  passa  por

inúmeras dificuldades.

Tadeuzinho,  na  semana  passada  conseguimos  a  liberação,  junto  à  Codevasf,

vinculada ao Ministério  da Integração,  de  R$6.000.000,00 para reformar  todas as

estradas e recuperar os canais do Projeto Jaíba. Enquanto o governo federal anuncia

recursos para o Projeto Jaíba, o governo do Estado, por meio da Copasa, dá um

calote que deixa o distrito numa situação insustentável.  Quando a Copasa dá um

calote no Projeto Jaíba, não há como pagar a conta da Cemig, não há como pagar os

encargos sociais, o que trava as CNDs para que o distrito possa receber recursos

federais. Por isso venho aqui, na discussão desse projeto de incentivo aos produtores

de queijo, pedir do governo do Estado maior atenção aos produtores do Jaíba e que

faça uma autocrítica. Existem órgãos do governo de Minas que sabem que a Copasa

Irrigação  não  mostrou  a  que  veio,  que  tem  criado  problemas,  que  tem  pensado

apenas em arrecadar, mas não tem interesse em incentivar a produção, nessa visão

míope do governo do Estado de só querer arrecadar e não querer fazer o Estado

produzir. O Jaíba não pode parar. Vimos fazer esta denúncia, cobrar da Copasa que

pague imediatamente o que deve ao Distrito de Irrigação do Jaíba, porque isso pode

inviabilizar o projeto.

Isso  não  pode  continuar  acontecendo.  Essa  situação  pode  inviabilizar  o  nosso

projeto.  Queremos  que  o  governo  do  Estado,  o  Secretário  de  Agricultura  e  o

Governador  tomem  providências  urgentemente,  porque  o  Norte  de  Minas  está

cansado de ser uma região em que o Estado não está presente, onde o Estado não

investe, para onde o Estado só manda as cobranças, a indústria da multa. Denuncio

que as perseguições aos taxistas da região e aos produtores da região reiniciaram.
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Isso é um absurdo. Não podemos continuar aceitando que essas coisas continuem

acontecendo no Norte de Minas. Vamos continuar aqui, desta tribuna, denunciando o

descaso do governo  do Estado para  com  o  Norte  de  Minas,  especialmente  com

Montes Claros, que há 10 anos não recebe um investimento sequer do governo do

Estado. A única obra feita lá, que foi financiada pelo BNDES, por meio da Copasa,

não está funcionando, que é o tratamento do esgoto da cidade. Isso é uma vergonha.

Temos de abrir investigações. Solicito ao Ministério Público do Meio Ambiente que

visite a ETE de Montes Claros para ver o tamanho do absurdo, pois foram investidos

mais de R$200.000.000,00, mas a coisa não funciona. É um absurdo completo. O

Deputado Tadeuzinho está presente e sabe da vergonha que é a ETE de Montes

Claros. O governo do Estado precisa dar um tratamento diferenciado à região, tem de

levar investimentos e obras para a região, não apenas colocar empresas para fazer

cobranças absurdas de taxas, como está acontecendo no Jaíba, sem nenhum retorno

para os produtores.

Assim  também  acontece  com  a  Copanor  em  algumas  cidades  da  região.  A

população tem denunciado que ela não está fazendo sequer o tratamento de água

em algumas  cidades do Vale  do Jequitinhonha e  do Norte  de  Minas.  Vimos aqui

denunciar  esse  descaso  com  a  região.  Queremos  que  a  Copasa  pague

imediatamente  o  que  deve  ao  Projeto  Jaíba,  porque  ele  não  pode  parar.  Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Duarte

Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, como muitos sabem, venho do Sul do

nosso querido Estado de Minas Gerais. Não tenho vergonha de dizer que venho da

roça porque a minha região, onde se colhe o café, onde temos os melhores rebanhos,

é agrícola. O gado leiteiro, a bacia leiteira de Minas Gerais é do Sul.

Temos uma particularidade no Sul, reconhecida por todo o Brasil, que é o queijo.

Esse queijo é tradição em Minas Gerais, é tradição no Sul. É um queijo que dá a

muitas famílias oportunidade de crescer, de formar seus filhos, pois é sua principal

fonte de renda. Num momento como esse, vindo de onde venho, representando o

povo que represento, não posso me silenciar neste momento, nesta Casa, deixando



1204
____________________________________________________________________________

de cumprimentar e saudar esse belo defensor da nossa agropecuária, o Deputado

que dá a esta Casa o “status” de grande defensora da agricultura, um companheiro

exemplar:  o  Deputado Antônio  Carlos  Arantes.  Por  incrível  que pareça,  Deputado

José Henrique, há cidades em que trabalhamos cada um de um lado: ele defendendo

suas propostas e  eu defendendo as minhas. Ele  com as pessoas que votam em

Antônio Carlos Arantes, eu com as pessoas que votam em Duarte Bechir. É sempre

uma disputa muito sadia e respeitosa, levando aos nossos eleitores, a Minas Gerais

nossas posições claras e definidas. Em um momento como este, não posso me furtar

a parabenizar o Deputado Antônio Carlos Arantes. É uma briga, é uma luta antiga.

Ainda não fomos aonde deveríamos ir  e aonde precisamos ir para possibilitar aos

outros Estados experimentar o queijo de minas. Não se conseguiu, até o presente

momento,  a  liberação  para  que  esse  queijo  seja  comercializado,  aproveitado  e

conhecido nos outros Estados.

Mas já é uma luta vencida. As instalações onde serão produzidos esses queijos já

não  são  mais  as  estabelecidas  por  leis  anteriores,  que  exigiam  dos  pequenos

produtores modificações e estruturas - quero dizer bem claro - desnecessárias. Para

garantirmos a qualidade do queijo, a segurança de quem o faz e a higiene, não era

necessário aquele rigor da lei.

A lei que o Deputado Antônio Carlos Arantes ora apresenta e que será apreciada

por esta Casa facilita, sobremaneira, a fabricação do queijo. Muitas famílias esperam

a sua aprovação para continuar a viver da venda do queijo. A sua produção lhes dará

subsistência.  Portanto,  quero  reconhecer  que o Deputado Antônio Carlos  Arantes,

com seu trabalho nesta Casa, dá aos produtores rurais, às pequenas famílias e aos

sitiantes a garantia de que, diuturnamente, a Assembleia Legislativa está vigilante e

atenta  às  questões  ligadas  à  agricultura,  aos  pequenos  produtores  rurais,  aos

produtos  que  vêm  do  interior  para  satisfazer  à  demanda  dos  grandes  centros  -

especialmente, as metrópoles - e até mesmo do Brasil. Sabemos que o café tem sua

época boa e deixa os produtores felizes com sua cotação e valorização. Por outro

lado, há a época em que o mercado produz muito, e ele passa a não valer tanto.

Entretanto, queijo é tradição de Minas Gerais.

Neste  instante,  terminando  minhas  palavras,  quero  saudar  o  Deputado  Antônio



1205
____________________________________________________________________________

Carlos Arantes e fazer meu reconhecimento a seu trabalho em defesa da agricultura,

em especial com o Projeto de Lei n° 1.702/2011, que  dá aos produtores de queijo

mais segurança para continuar produzindo, mais qualidade a seus produtos, o que é,

sobretudo, uma vitória para a sua luta. Parabéns à Assembleia Legislativa! Parabéns

ao companheiro Deputado Antônio Carlos Arantes!

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Carlos Mosconi.

O  Deputado  Carlos  Mosconi*  -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Gostaria  também  de

manifestar  a  minha  satisfação  pela  aprovação  desse  projeto  de  lei  do  Deputado

Antônio Carlos Arantes, que altera uma lei antiga do Estado, de janeiro de 2002, que

trata do processo de produção de queijo minas artesanal nas diversas regiões de

Minas Gerais.

Acompanhei, com muito interesse, o começo dessa movimentação na Assembleia

Legislativa, uma vez que sugeri, junto com o Deputado Antônio Carlos Arantes, que

fizéssemos  uma  audiência  pública  nas  Comissões  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial e de Saúde, para tratarmos especificamente desse assunto, há cerca

de dois anos. De lá para cá, a situação evoluiu. O Deputado Antônio Carlos Arantes,

com muita competência e sensibilidade, conduziu o processo e chegou a esse termo

final  bastante  positivo,  que  atende  à  realidade  dos  produtores  de  queijo  minas

artesanal no Estado. Na sua grande maioria, pequenos produtores rurais vivem em

suas propriedades agrícolas pequenas e sobrevivem principalmente dessa atividade

econômica: a produção de queijos. Havia uma dificuldade enorme, uma vez que seria

necessária  a  alteração  da  lei  federal  e  de  normas  da  Vigilância  Sanitária,  cujas

exigências são totalmente desajustadas da realidade daqueles produtores, que vivem

em  suas  pequenas  propriedades,  muitas  vezes,  até  sem  instrução  para  fazer  as

mudanças que a lei federal exigia. Portanto, a lei que aprovamos aqui hoje vai ao

encontro dessa realidade, naturalmente sem prescindir das condições de higiene e da

vigilância sanitária  que um produto dessa natureza exige.  Houve compatibilização

dessas exigências com a realidade que vivemos, estabelecendo-se prazo adequado,

a fim de que essas mudanças possam ser feitas, e preservando-se a atividade, sem

nenhum desconforto ou prejuízo para o consumidor.
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Quero ressaltar  a  situação  de um Distrito  do  Município  de  Caldas,  Santana de

Caldas. Nessa localidade, 300 produtores de queijo minas artesanal estavam com

sua atividade em situação de risco, tendo até a possibilidade de ser extinta de uma

forma  muito  abrupta,  sem  que  levassem  em  consideração  que  essa  atividade  é

secular.  Felizmente  estamos  chegando  ao  final  dessa  situação.  A  Casa  foi

extremamente sensível a essa realidade, e o Deputado Antônio Carlos Arantes está

de parabéns por ter encabeçado esse trabalho, trazendo aos produtores de queijo de

Minas  Gerais  essa  tranquilidade,  para  que  possam  continuar  produzindo  esse

alimento, esse produto que é uma grande tradição do nosso Estado.

Quero também me manifestar aqui, Sr. Presidente, sobre essa situação que existe

no Brasil e que não é condizente com as necessidades dos Estados brasileiros. Não

é cabível que o queijo minas artesanal seja mais bem tratado através de lei federal do

que através de lei estadual de Minas. Não é possível que uma lei federal feita em

Brasília  por  pessoas que não têm o conhecimento que Minas Gerais  tem do seu

produto,  do  seu queijo,  dos seus produtores e  dos seus consumidores seja mais

abrangente que as leis feitas no Estado de Minas Gerais. Então é muito interessante

esta  lei  ter  conseguido,  de certa maneira,  sobrepujar  o que existe em termos de

legislação federal, fazendo com que haja uma proteção aos produtores de queijo aqui

no nosso Estado de Minas Gerais. Parabenizo a Casa e o Deputado Antônio Carlos

Arantes pela aprovação desta lei. Muito obrigado, Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio

Carlos Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente, nobres colegas, venho aqui

manifestar minha alegria de ver o nosso trabalho sendo reconhecido e apoiado. Fico

feliz por ter sido reconhecida a importância de criarmos essa legislação, que facilita a

vida dos produtores de queijo minas artesanal. Vencemos mais uma etapa, mas ainda

temos que vencer muitas mais. A verdade é que nosso grande obstáculo ainda é

transformar  esse  queijo  de  qualidade  e  de  tradição  e  vencer  as  barreiras  de

comercialização fora do nosso Estado. Nosso projeto de lei  dá grandes passos e

chega muito próximo de viabilizar, junto ao governo federal, essa possibilidade.

São mais de 30 mil produtores que comercializam seu queijo minas artesanal. Se
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considerarmos  também  aquele  produtor  que  faz  para  consumo  próprio,  sem

comercialização, o número cresce bastante. Esse queijo é a tradição do povo mineiro.

Não  dá  para  pensar  em  Minas  Gerais  sem  pensar  em  queijo.  E  que  grande

contradição é falar que esse queijo é clandestino, que ele não tem legalidade se não

tiver pelo menos 60 dias de maturação, se não estiver sendo produzido em uma sala

com 4m de altura, com azulejo até o teto e em mesa inoxidável. Pelo que eu sei, para

se ter um queijo de qualidade não é preciso nada disso. O que é preciso é ter um

animal são, uma vaca que não tenha brucelose, que não tenha aftosa, que não tenha

tuberculose, que seja alimentada de forma adequada e cuja ordenha seja feita com

qualidade, higiene e limpeza. O que adianta ter belas instalações se não se tem um

animal de qualidade? O que adianta ter belas instalações se a ordenha não é feita

com qualidade? O que adianta ter belas instalações se aquele trabalhador que está

manuseando o queijo está gripado, se pode deixar cair sua saliva no queijo, se está

fumando enquanto trabalha? Nosso projeto trabalha a conscientização e a orientação

de que quanto melhor estiver o animal quanto melhor for o cuidado com higiene e

manuseio, mesmo que a produção seja em um local simples, melhor será a qualidade

do queijo que o produtor irá produzir e comercializar e com o qual obterá renda para

sua família.

Vemos a situação com muita preocupação, mas o nosso projeto é mais um avanço,

uma ajuda e um instrumento para que o nosso produtor tenha a sua proteção, o que

infelizmente  ainda não é suficiente.  Neste  momento,  quero  agradecer  a  todos  os

Deputados  parceiros,  que colaboraram com o projeto,  principalmente  ao  povo da

cidade de São Roque de Minas, em nome do Joãozinho e do Luciano, de Medeiros,

que foram os grandes aliados para ajudar a viabilizar esse projeto, bem como aos

nossos  Consultores,  como é o caso do Pedro  Chagas e  do Júlio,  também muito

participativo. O pessoal do IMA também foi muito importante para que pudéssemos

avançar nesse projeto.

Hoje recebi, em meu gabinete, o Presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios

do Estado de Minas Gerais - Silemg -, Dr. Guilherme, que veio com o Diretor, Dr.

Celso, discutir o sucateamento da indústria mineira e da brasileira. Se não houver

uma ação forte e  positiva  do  governo federal  para  impedir  essas importações  de
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países subsidiados ou as importações que entram pelas nossas fronteiras de forma

ilegal,  o  mercado  terá  um  queijo  muito  mais  barato,  mas  nem  sempre  com  a

qualidade do nosso, o que com certeza não gerará emprego para os mineiros nem

para os brasileiros. Isso significa subsidiar os países desenvolvidos. País que não

protege o seu comércio e o seu produtor e que não cria mecanismos de proteção só

terá  prejuízos  e  mais  prejuízos  e  só  verá  cooperativas  caminhando  para  o

fechamento e empresas caminhando para um grande endividamento. Aliás, foi-me

entregue uma pauta com seis itens. Entre eles, no mínimo cinco podem ser atendidos

pelo governo do Estado, e já fizemos algumas reivindicações a esse respeito. O que

queremos é fôlego de um ano, de dois anos, e essas medidas poderiam aliviar  o

caixa dessas indústrias e cooperativas para que possamos avançar e acabar com

esse sucateamento.

A desindustrialização do Brasil é preocupante em vários setores, como é o caso do

vestuário  e  de  muitos  outros,  principalmente  na  área  de alimentos,  sobretudo  do

queijo e do leite em pó, que têm chegado da Argentina e do Uruguai sem nenhuma

barreira ou proteção. A verdade é que temos um governo sensível, e espero que ele

também entenda o problema e promova ações de proteção. Estamos aqui fazendo a

nossa parte. A partir do momento em que criarmos projetos que favoreçam e protejam

o nosso produtor de queijo e de leite, também já estamos protegendo o emprego e o

desenvolvimento.  A  economia  de  muitas  cidades,  como  São  Roque  de  Minas,

Medeiros, Serro e Serra do Salitre, depende dessas medidas.

Nesta semana, aconteceu aqui um encontro muito importante da agricultura familiar,

promovido  pela  Fetaemg,  com  o  apoio  do  governo do  Estado.  E  a  Fetaemg fez

questão  de  ressaltar  o  apoio  que  o  governo  do  Estado  tem  dado  por  meio  da

Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar,  do  Subsecretário  Edmar  Gadelha,  parceiro

sempre presente. Até achei estranho ver a Fetaemg bater no governo federal e dizer

que ele está falando muito e fazendo pouco para a agricultura familiar, principalmente

no  que se  refere  à  comercialização  de  seus  produtos.  Existem  belos  programas,

belos projetos, mas muito pouco dinheiro é destinado à agricultura familiar.

O Deputado Rômulo Viegas foi o relator do projeto do queijo minas artesanal e deu

uma grande  contribuição para  que  esse projeto  fosse ao Plenário  hoje,  para  ser
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votado. O Deputado Rômulo Viegas ajudou muito, porque conhece a importância do

queijo para a região das Vertentes. Lá o queijo tem excelente qualidade. Da mesma

forma e com a mesma excelência é feito o queijo de São Vicente de Minas, Aiuruoca,

Minduri, Cruzília e São João del-Rei, que é a terra do Deputado Rômulo Viegas, que

também produz um queijo de excelente qualidade. O nosso projeto de lei é mais um

instrumento de incentivo  e  apoio  para  que o  povo mineiro  e  o  brasileiro  possam

consumir queijos de qualidade. A legislação estabelece que, para o queijo ter 100%

de qualidade, é preciso 60 dias de maturação.

O próprio pessoal da região de São Roque de Minas fala que quem gosta de queijo

com 60 dias de maturação - o queijo duro - é só rato e ralo. O mineiro gosta de um

queijo  macio  e  gostoso.  Qual  foi  a  metodologia  para  se  chegar  a  60  dias  de

maturação? A umidade, na minha região de Jacuí e São Sebastião do Paraíso, é

muito diferente daquela da Serra do Salitre e do Serro. Aquela maturação é como a

secagem de um café no terreiro, como a secagem de qualquer tipo de alimento. Ela

depende muito  da  umidade do ar,  da  temperatura,  da  oscilação e  da  altitude da

região. O nosso projeto olha essa questão. Se Deus quiser, poderemos consumir um

queijo  de  qualidade  com  poucos  dias  de  maturação,  desde  que  ele  tenha  sido

manuseado de forma correta. Queremos mostrar o tanto que as legislações federal e

estadual criavam muitas dificuldades. Quando as exigências são muito agressivas e

fortes, percebemos que ninguém consegue se adequar a elas. Quando a legislação é

exagerada,  ninguém consegue se adequar  a  ela.  São mais  de 30  mil  produtores

profissionais e apenas 205 produtores que estão 100% legais. Isso significa que, dos

30 mil produtores, praticamente 29.800 não conseguiram adequar-se à legislação, em

razão dos exageros e da falta de renda e de capital.

Estou muito feliz e quero agradecer aos parceiros, que entenderam a questão, à

consultoria, que contribuiu muito nesse trabalho, e aos parceiros da região de São

Roque de Minas, do Serro, da Serra do Salitre e de Medeiros que participaram de

várias  reuniões  conosco  e  que  trouxeram  boas  sugestões.  Agora  vamos  para  a

segunda etapa: ir ao governo federal. Já estive, aliás, em três reuniões, no Ministério

da Agricultura, para que também o governo federal faça a sua obrigação e respeite o

produtor de queijo mineiro e brasileiro. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Alencar

da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr.* - Quero só parabenizar o Deputado Antônio

Carlos Arantes pelo projeto. Somos da região serrana, somos do Serro e temos ali um

compromisso com os trabalhadores. Falava com o Deputado Gustavo Valadares: se

ele  representasse as cidades  em que é votado como eu represento  a  cidade do

Serro, com certeza, teríamos um trabalho muito maior até lá para frente. Estou aqui

para agradecer a esta Casa. Essa é uma luta de anos e anos, Sr. Presidente. É uma

luta que veio. É o Ministério Público, anteriormente, fechando os estabelecimentos

produtores de queijo, fazendo exigências sem dar condições para seu cumprimento.

O que foi feito na França, anos e anos atrás, poderia ser feito em Minas Gerais, se

houvesse maior incentivo do governo. Contudo, estavam exigindo tecnologia e tudo

mais de primeiro mundo, sem dar condições para isso. Agora tenho a certeza de que

a população serrana e os produtores do famoso queijo estarão caminhando para que

possamos continuar produzindo o mais famoso queijo do Brasil: o queijo do Serro.

Parabéns, Deputado Antônio Carlos Arantes, parabéns ao nosso relator e parabéns a

todos aqueles que trabalharam. Podem ter a certeza de que essa luta de anos e anos

chegou ao fim. Está de parabéns o Carlos da cooperativa do Serro, que colaborou

conosco.  Maravilha.  Parabéns  a  todos  aqueles  que,  de  uma forma  ou  de  outra,

colaboraram  com  o  projeto.  Em  nome  da  população  serrana,  estou  aqui  para

agradecer  a  esta  Casa  pela  aprovação  desse  projeto  e  ao  Deputado  Gustavo

Valadares que,  apesar  de não ter  ajudado muito nessa questão,  com certeza,  no

governo federal, no próximo passo que daremos, estará lado a lado com a população

de toda a região serrana. Parabéns. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, as Emendas nºs 1 a 11. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (-  Pausa.)  Aprovadas. Está, portanto, aprovado,

em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.702/2011 na forma do Substitutivo nº 1 com as

Emendas nºs 1 a 11. À Comissão de Política Agropecuária.

Declaração de Voto
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O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, declaração de voto. Declaro que

meu voto foi favorável. Gostaria de comunicar a esta Casa que hoje, às 16 horas, no

Salão Nobre, a Presidência desta Casa assinará uma nova dinâmica para a nossa

televisão. Trata-se da TV digital, que chega a todos os mineiros e belo-horizontinos.

Gostaria de parabenizar V. Exa., a Mesa e esta Casa por mais essa conquista. Criei

essa TV a cabo, com imagem ruim à época. Agora ela será digital. Parabéns, Sr.

Presidente. Convido todos os Deputados e servidores a comparecer no Salão Nobre

às 16 horas. O evento é muito importante para o engrandecimento da TV Assembleia,

que é a primeira TV legislativa do Brasil.

O Sr.  Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.298/2012, do

Tribunal  de  Justiça,  que  fixa  o  percentual  de  revisão  anual  dos  vencimentos  e

proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado relativa ao ano de 2012. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues* -  Ilustre  colega Deputado Gustavo Valadares,

fique tranquilo, pois serei breve. Apenas gostaria de registrar que os servidores do

Poder Judiciário nos acompanham em nossas galerias. Talvez V. Exas. não tenham

prestado atenção nas falas desses servidores, que enaltecem constantemente este

Poder dizendo que esta Casa é, sim, a Casa da Cidadania, pois o eco das suas

vozes chega ao Parlamento.

Deputado Gustavo Valadares, gostaria apenas de fazer esse registro e dizer que a

luta é constante, pois, diferentemente deste Poder, do Poder Executivo e de outros

órgãos,  o Poder  Judiciário  não tem adotado um comportamento democrático com

seus servidores. Lá os Presidentes, pelo menos os anteriores, se posicionam dessa

maneira. Deixo isso registrado, para que o atual Presidente não diga que acabou de

assumir e que este Deputado já faz críticas ásperas a sua pessoa. As críticas que

faço não são ao atual Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Joaquim

Herculano Rodrigues, que até então não tem dado essa demonstração. Os servidores

vêm constantemente pedir e esperam que o atual Presidente adote comportamento

mais democrático do que o adotado pelos seus antecessores, que não permitiam o
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debate e o diálogo. Muitas vezes eles indicam um técnico sem poder de decisão para

tratar  com  os  servidores.  Ofícios  às  dezenas  são  encaminhados,  mas  não  são

respondidos.  Eles  esperam  que  o  atual  Presidente  adote  comportamento  mais

democrático.

Deputado  Dinis  Pinheiro,  jamais  fará  mal  um  Presidente  assentar-se  com  os

Deputados  para  ouvir  reivindicações  dos  nossos  servidores,  as  quais  levamos

também ao conjunto da Mesa. Em determinado momento, o Presidente recebe os

Deputados  e  também  os  sindicalistas.  Sr.  Presidente,  esse  é  um  gesto  que  só

engrandece e enobrece a função do Presidente de um Poder. É óbvio que não será

possível fazer tratativas a todo minuto, mas será bom que o Presidente do Tribunal de

Justiça,  Desembargador  Joaquim  Herculano  Rodrigues,  em  quem  depositamos

confiança, tenha melhor diálogo com os servidores para que seus direitos, que são

aprovados e transformados em lei nesta Casa, sejam, de fato, exercidos.

Encerro minhas palavras dizendo que os servidores do Tribunal estão de parabéns

por estarem aqui de forma cidadã e participativa, sem arredar o pé da luta. Registro

os nossos cumprimentos ao Sindojus, ao Serjusmig e ao Sinjus pela luta que vêm

travando na Assembleia Legislativa  em defesa dos seus companheiros,  dos seus

pares e dos seus associados. Espero que a atual direção do Tribunal de Justiça seja

mais democrática, para fazermos essa parceria construtiva com o Tribunal e com os

seus servidores. Parabéns por ocuparem essas galerias.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Délio

Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, meus colegas servidores da Justiça,

todos sabem da minha atuação neste Parlamento em prol dos servidores de carreira.

Na raiz desse problema que existe no nosso País, de todas essas mazelas, de todos

esses desvios e de todas essas condutas que denigrem a imagem dos parlamentos e

da administração pública, vemos a falta de valorização dos servidores de carreira.

Sr. Presidente, sou servidor de carreira desta Casa, com muito orgulho. Vejo que os

servidores de carreira do Tribunal de Justiça são abnegados trabalhadores que fazem

a Justiça se mover. Com a nova Presidência do Desembargador Joaquim Herculano,

tenho  certeza  absoluta  de  que  os  servidores  de  carreira  do  Tribunal  serão
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valorizados, porque, além de advogados e operadores do direito, são servidores do

Tribunal de Justiça. Por parte deste modesto advogado e Deputado, tenham certeza

de que,  onde estiver,  estarei  ao lado dos servidores  de  carreira,  porque,  se não

fossem eles, a Justiça de Minas não teria sido a mais bem avaliada do Brasil. Neste

momento em que está em discussão o Projeto de Lei nº 3.298, esta Casa não deixará

de apoiar  as reivindicações dos servidores, claro, capitaneadas pelos sindicatos e

pelas entidades que os representam. São essas as minhas palavras, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Gilberto

Abramo.

O  Deputado  Gilberto  Abramo  -  Sr.  Presidente,  serei  breve.  Quero  apenas

parabenizar os servidores do Tribunal de Justiça e dizer que o PRB está com eles.

Votaremos favoravelmente ao projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria

Tereza Lara.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,

Deputadas e Deputados, como representante da mulher mineira, não poderia deixar

de cumprimentar as servidoras e os servidores do Tribunal de Justiça. Realmente, os

nossos direitos são conquistados com luta e com organização. E os sindicatos estão

aqui  presentes,  nessa  defesa.  Meus  cumprimentos  a  todos  os  servidores,

especialmente  às  servidoras.  Já  somos  52% em Minas  e no Brasil  e  precisamos

conquistar  esses  direitos.  Parabéns  a  todos.  Certamente,  esta  Casa,  sensível  à

reivindicação de vocês, vai votar, por unanimidade, favoravelmente ao projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado João

Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, também quero saudar os sindicatos e os

servidores presentes. Quero dizer que nós, do PSDB - o PSDB tem muitos servidores

públicos, como o nosso Deputado Rômulo Viegas, professor da nossa universidade

federal,  e  o  Deputado  Luiz  Henrique,  servidor  público  -,  apoiamos  e  votamos

favoravelmente ao projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Elismar

Prado.
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O Deputado Elismar Prado* - Sr. Presidente, também gostaria de reiterar o meu

apreço aos servidores do Judiciário e ao Serjusmig, ao Sindojus e ao Sinjus nessa

luta permanente por  valorização e melhores condições de trabalho  e de renda.  A

minha posição nesta Casa não poderia ser diferente: sempre favorável a todas as

reivindicações,  todos  os  pleitos  dos  servidores  do  Judiciário,  bem  como  dos

servidores da educação e da segurança pública.

Fazemos aqui a continuação do trabalho do ex-Deputado Estadual Weliton Prado,

que foi Deputado desta Casa por duas vezes consecutivas. Seu trabalho foi sempre

desempenhado com combatividade, firmeza e compromisso. Manifesto aqui o meu

compromisso, da mesma forma e na mesma direção, com todos os servidores do

Judiciário e do Estado de Minas Gerais, que realmente merecem melhores condições

de trabalho e valorização. Parabéns a vocês. Podem contar sempre com o nosso

apoio incondicional.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Duarte

Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Serei rápido, Sr. Presidente. Gostaria apenas de dizer

que  a  Bancada  do  PSD  nesta  Casa  -  oito  Deputados  Estaduais  -  encaminha

favoravelmente, como o fez nas votações anteriores. O PSD, portanto, encaminha

favoravelmente, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Bosco.

O Deputado Bosco - Sr. Presidente, de forma bastante breve, cumprimento todos os

servidores  da  nossa  Justiça  de  Minas  Gerais,  em  especial  do  Poder  Judiciário.

Entendemos que de nada adianta termos bons operadores do direito se não houver

uma boa retaguarda, como assessores e consultores, a fim de elaborar pareceres,

decisões  e,  sobretudo,  garantir  os  direitos  dos  cidadãos  mineiros.  Quero

cumprimentá-los em meu nome e em nome do PTdoB e, de forma especial, em nome

do  Deputado  Federal  Luís  Tibé.  Portanto,  Sr.  Presidente,  o  PTdoB  encaminha

favoravelmente ao projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, quero homenagear os valorosos
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servidores  do  Poder  Judiciário.  Como  advogado  e  militante,  conheço  o  valor

representativo  de  cada  servidor.  Esse  foi  um  projeto  longamente  debatido  para

atender os interesses dessa valorosa classe. Cumprimento todos os que participaram

dessa caminhada. Gostaria de homenagear os servidores do meu Sul de Minas, onde

temos  laços  de  amizade  com  todas  as  comarcas.  Esses  servidores  sempre  me

solicitaram o acompanhamento desse projeto. Parabéns a todos. Felicidades.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, parabenizo os servidores da Justiça,

o Serjusmig, o Sindojus e o Sinjus, pela obtenção dessa vitória tão importante para

eles, que acompanharam todo esse procedimento. Nós, nas comissões, também o

fizemos para que o projeto fosse aprovado aqui  por  unanimidade.  Continuaremos

vigilantes para que o choque de gestão não mantenha no Estado o arrocho sobre os

servidores  públicos.  Com  essas  palavras,  quero,  em  nome  do  PT,  encaminhar

favoravelmente à aprovação do projeto de lei.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia* - Sr. Presidente, quero reconhecer a luta empreendida pelos

servidores da Justiça do nosso Estado pela valorização da categoria. É importante

destacar que a Assembleia de Minas, na apreciação do PPAG, no final de 2010, fez

explicitar  nessa peça o reconhecimento  da revisão geral  anual  dos servidores da

Justiça. Foi a primeira vez em que isso aconteceu em nosso Estado, e essa foi a

primeira categoria a ser reconhecida oficialmente pelas peças orçamentárias. Está no

arcabouço  das  peças  orçamentárias  o  reconhecimento  da  revisão  geral  anual.

Parabéns por esse exemplo e pela luta de vocês. Encaminhamos favoravelmente, Sr.

Presidente. Obrigado.

O Sr.  Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.298/2012. À Comissão de Redação.

Um abraço aos valorosos servidores do Judiciário.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 19/2011, do Deputado

Gustavo Valadares, que altera a Lei Complementar nº 89, de 12/1/2006, que dispõe
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sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Comissão de Assuntos Municipais

opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de plano, que, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 7, não há quórum especial para votação de projeto de lei

complementar, mas que há para a apreciação das demais matérias constantes da

pauta.

Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  367/2011,  do  Deputado Sargento

Rodrigues, que obriga o fornecedor de produtos e serviços de consumo a promover a

fixação de data e hora para sua entrega, prestação ou instalação. A Comissão de

Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto  de  Lei  nº  367/2011  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  À  Comissão  de

Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  721/2011,  do  Deputado  Délio

Malheiros, que obriga que os bancos de dados, os cadastros de consumidores e os

serviços de proteção ao crédito comuniquem ao consumidor, por carta registrada na

modalidade de aviso de recebimento, a negativação do seu nome. A Comissão de

Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto  de  Lei  nº  721/2011  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  À  Comissão  de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 832/2011, do Deputado Carlin Moura,

que institui o registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais. A Comissão de

Cultura  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
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Lei nº 832/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 847/2011, do Deputado Delvito Alves,

que obriga os bancos, as empresas de cartão de crédito, as operadoras de serviços

de  telefonia  móvel,  os  provedores  de  internet  e  televisão  por  assinatura  a

disponibilizar aos usuários mecanismos capazes de gerar algum tipo de recibo que

lhes permita comprovar  documentalmente o teor  e  a data de  suas solicitações.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está,  portanto,  aprovado, em 2º turno,  o Projeto de Lei  nº  847/2011 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.799/2011, do Deputado Zé Maia, que

dá  nova  redação  ao  art.  2º  da  Lei  nº  10.883,  de  2/10/1992,  que  declara  de

preservação permanente, de interesse comum e imune de corte, no Estado de Minas

Gerais, o pequizeiro e dá outras providências. A Comissão de Meio Ambiente opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a

4, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as

Emendas nºs 1 a 4. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto de Lei nº 1.799/2011 na forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1

a 4. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.920/2012, do Governador do Estado,

que  altera  a  Lei  nº  15.981,  de  16/1/2006,  que  cria  o  Fundo  de  Incentivo  ao

Desenvolvimento  -  Findes.  A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.920/2012 na forma do
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vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.099/2012, do Governador do Estado,

que  promove  incorporação  de  parcela  da  Gedima  ao  vencimento  básico  dos

servidores das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária, reajusta as tabelas de

vencimento básico da carreira de Auditor Interno do Poder Executivo, altera as Leis nº

15.463,  de  13/1/2005,  e  nº  18.974,  de  29/6/2010,  e  dá  outras  providências.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 3.099/2012 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.329/2012, da Mesa da Assembleia,

que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da

Secretaria  da  Assembleia  Legislativa  referente  ao  ano  de  2012.  A  Mesa  da

Assembleia  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.329/2012

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - É devida ao Deputado, no início e no final da legislatura, ajuda de custo

equivalente ao valor do subsídio mensal.”.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2012.

Mesa da Assembleia

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Ficam revogados o § 1º do art. 2º e o inciso I do “caput” e os §§ 1º e 2º do

art. 3º da Resolução nº 5.200, de 2001.”.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2012.

Mesa da Assembleia
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Justificação: As emendas apresentadas têm a finalidade de extinguir o pagamento

de ajuda de custo no início e no final da sessão legislativa, para que tais parcelas

sejam pagas apenas ao início e ao final do mandato do parlamentar.  Além disso,

ratifica a cessação do pagamento de indenização pelo comparecimento a reunião

extraordinária, vez que essa verba já não vem sendo paga desde o mês de abril de

2011, por determinação desta Mesa. Portanto, além de estabelecer uma redução na

despesa da Assembleia Legislativa, a proposição vai ao encontro de um conjunto de

medidas que têm sido adotadas com vistas à fixação de um sistema mais apropriado

de remuneração dos parlamentares.

ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria  dos membros do

Colégio de Líderes, acordam sejam recebidas duas emendas contendo matéria nova

ao Projeto de Lei nº 3.329/2012.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2012.

Lafayette  de  Andrada,  Líder  do  BTR  -  Tiago  Ulisses,  Líder  do  BAM  -  Rogério

Correia, Líder do PT - Sávio Souza Cruz, Líder do PMDB - Sargento Rodrigues, Líder

do PDT - Gustavo Valadares, Líder da Maioria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 12 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas da Mesa da

Assembleia, que receberam os nºs 1 e 2, e que, por conterem matéria nova, vêm

acompanhadas de Acordo de Líderes e, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento

Interno, serão submetidas a votação independentemente de parecer. Em votação, o

projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas

e  os  Deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovada. Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em
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2º turno, o Projeto de Lei nº 3.329/2012 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de

Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  3.330/2012,  da  Mesa  da

Assembleia, que altera a Resolução nº 5.214, de 23/12/2003, e a Resolução nº 5.347,

de  19/12/2011,  que  dispõem  sobre  o  Sistema  de  Carreira  dos  Servidores  da

Secretaria  da  Assembleia  Legislativa,  e  dá  outras  providências.  A  Mesa  da

Assembleia  opina  pela  aprovação  do  projeto  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  que

apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.330/2012

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - O § 2º do art. 3º da Resolução nº 5.100, de 29 de junho de 1991, passa a

vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se o § 3º a seguir redigido:

'Art. 3º - (…)

§  2º  -  O  ponto  unitário  corresponderá  ao  índice  0,5217  (zero  vírgula  cinco  mil

duzentos e dezessete) aplicado ao índice básico previsto no art. 5º da Lei nº 16.833,

de 20 de julho de 2007.

§  3º  -  Regulamento  estabelecerá  a  correspondência  entre  os  padrões  de

vencimento básico e a pontuação de que trata o § 2º, observados os limites previstos

no art.  8º  da Resolução nº  5.203,  de  19 de  março de 2002,  estabelecendo-se o

arredondamento de casas decimais e a proporcionalidade para a jornada de 4 horas

diárias.'.”.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2012.

Mesa da Assembleia

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Fica revogado o Anexo II da Resolução nº 5.100, de 1991.”.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2012.

Mesa da Assembleia
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ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria  dos membros do

Colégio de Líderes, acordam sejam recebidas duas emendas contendo matéria nova

ao Projeto de Resolução nº 3.330/2012.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2012.

Lafayette  de  Andrada,  Líder  do  BTR  -  Tiago  Ulisses,  Líder  do  BAM  -  Rogério

Correia, Líder do PT - Sávio Souza Cruz, Líder do PMDB - Sargento Rodrigues, Líder

do PDT - Gustavo Valadares, Líder da Maioria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 12 de julho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas da Mesa da

Assembleia, que receberam os nºs 3 e 4, e que, por conterem matéria nova, vêm

acompanhadas de Acordo de Líderes e, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento

Interno, serão submetidas a votação independentemente de parecer. Em votação, o

projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As

Deputadas e os Deputados que as  aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda nº 3. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Em  votação,  a

Emenda nº 4. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Resolução nº 3.330/2012 com as Emendas nºs 1 a 4. À Comissão de Redação.

Discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº 3.164/2012, do Governador do

Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o

exercício financeiro de 2013 e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  com  as  Emendas  nºs  2,  6,  9  e  39,

apresentadas por parlamentares; com a Emenda nº 66, apresentada pela Bancada do

PT; com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 3, 5, 13, 16, 22, 23, 38, 69, 75 e 77; e
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com as Emendas nºs 92 a 96, apresentadas ao final deste parecer; e pela rejeição

das Emendas nºs 1, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 24 a 37, 40 a 65, 67, 68, 70 a 74, 78 a 82 e 84

a 91.  Em discussão,  o projeto. Com a palavra,  para discutir,  o Deputado Ulysses

Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, depois de

ter  participado  das  discussões  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, tenho a oportunidade de debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Para os que nos acompanham pela TV Assembleia e pelo “site” da Assembleia, o

projeto  dispõe  sobre  as  diretrizes  para  a  elaboração  da  lei  orçamentária  para  o

exercício  financeiro  de  2013.  Vamos  ter  a  oportunidade  de,  nas  próximas  horas,

debater  um  pouco  esse  tema.  Também  estão  inscritos  a  nossa  companheira

Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado Rogério Correia, que nos ajudaram um

pouco a refletir sobre o conceito deste projeto, sobretudo o conceito de governo a ser

implementado por meio dele.

Quero ater-me a algumas proposições, que, por iniciativa da Bancada do Partido

dos Trabalhadores, entendíamos e entendemos podem contribuir no aprimoramento e

no  aperfeiçoamento  dessa  lei,  fazendo  com  que  algumas  dessas  ações,  que

acreditamos serem importantes, possam ajudar os Municípios.

Sr. Presidente, apresentamos as Emendas nºs 67 e 68. A Emenda nº 67 propõe

seja  acrescentado  ao  art.  25  que  o  convenente  seja  comunicado  pelo  órgão

concedente da ocorrência que motivou a suspensão, o impedimento e a deliberação

de recursos a título de transferência voluntária. Essa emenda que apresentamos e

vamos destacar busca criar  condições para que os Municípios e entidades tomem

rápido conhecimento de qualquer evento que os impeça de firmar convênios com o

Estado,  de  modo  a  tomar  tempestivamente  as  providências  necessárias  à

regularização de suas relações com o poder público estadual.

Muitas vezes, nos convênios que o Estado firma com os Municípios, seja com a

Prefeitura, seja com outras entidades, há muita burocracia que dificulta o acesso aos

recursos  de  um  programa,  de  um  convênio  ou  de  uma transferência,  e  isso  diz

respeito até as nossas emendas parlamentares. Somos muito cobrados pela ação,

pelos  resultados,  pelos  recursos,  por  aquilo  que  contribui  para  que  o  Município
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consiga  algo  extra  ao  seu  orçamento.  Mas  esses  recursos  de  emendas  ou  de

programas  dependem  de  uma burocracia,  de  projetos  e  de  documentações.  Em

quase todos, existe uma dinâmica, dependendo do atraso da liberação dos recursos.

Vários documentos, ao longo desse período, vencem e têm de ser trocados. Estamos

vendo que muitos Municípios perdem recursos por essa burocracia. Nossa emenda

procura, de alguma forma, obrigar que o Executivo, pelo seu próprio sistema, vincule

um alerta, um comunicado para que, de forma mais célere, o Município tenha tempo

de corrigir, regularizar, cumprir a entrega daquele documento, facilitando a liberação

dos recursos e a sua execução.

Quero registrar  a Emenda nº 67,  porque a Lei  de Diretrizes  Orçamentárias  não

prevê  isso.  Nossa  proposta  é  que,  ao  ser  acrescentado  isso,  atendamos  ao

Município, às entidades que têm dificuldade. Não tenho dúvidas de que aqueles que

nos  acompanham  sabem  desse  problema.  Nos  Municípios,  diante  de  tantas

demandas e atividades, essa é uma questão que sempre acontece. A emenda vem

para colaborar, contribuir para que esse problema seja minimizado.

Nossa emenda, a nº 68, propõe a alteração do art. 28 do texto e sugere que os

órgãos  ou  entidades  concedentes  deverão  disponibilizar  na  internet  informações

contendo,  no  mínimo,  data  da  assinatura  dos  instrumentos  de  transferência

voluntária,  nome  do  convenente,  objeto  das  transferências,  valor  liberado  e

classificação funcional, programática e econômica do respectivo crédito. Os órgãos

concedentes deverão ainda divulgar  pela  internet  os  critérios  para  a  seleção dos

beneficiados  pelo  programa;  no  prazo  de  60  dias  após  a  publicação  da  lei

orçamentária,  o  conjunto  de  exigências  e  procedimentos,  inclusive  formulários

necessários à realização das transferências; também os meios para apresentação de

denúncia  sobre  a  aplicação  irregular  dos  recursos  transferidos;  viabilizar

acompanhamento,  pela  internet,  dos  processos  de  liberação  de  recursos;  adotar

procedimentos  claros,  objetivos,  simplificados  e  padronizados  que  orientem  os

interessados de modo a facilitar o seu acesso direto aos órgãos da administração

pública  estadual.  Enfim,  a  emenda  que  apresentamos  pretende  estabelecer

procedimentos  que  simplifiquem  e  deem  transparência  à  execução  de  políticas

públicas  estaduais  por  meio  da  colaboração  com  os  Municípios.  Propomos  a
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publicação dos critérios que determinam a escolha de um Município como parceiro da

administração  estadual,  de  modo  a  garantir  a  impessoalidade  no  exercício

discricionário  de  despesas,  possibilitando  a  todos  os  Municípios  a  igualdade  de

condições na disputa dos recursos complementares estaduais.

Essas duas emendas referem-se à publicidade, ao alerta na documentação e na

burocracia dos convênios, com acesso mais fácil, claro e transparente aos munícipes,

sobretudo àqueles  que têm interesse,  sejam prefeituras,  entidades,  ou  órgãos  de

Estado que tenham interesse em acompanhar esses convênios e contratos. O acesso

mais rápido, fácil e transparente é o cerne, o objetivo de nossas emendas. Ambas

vêm em resposta ao clamor de várias entidades, órgãos e prefeituras, que encontram

uma  dificuldade  enorme  de  acelerar  e  corrigir  essa  falha,  essa  lacuna.  Nossa

proposta é que, a partir  da aprovação, tenhamos na LDO a possibilidade de criar

ferramentas para essa facilitação.

Além  de  destacar  essas  emendas,  destaco  outras  duas  que  entendemos

importantes  para  a  garantia  de  direitos  fundamentais  do nosso povo mineiro  que

dizem respeito à saúde e à educação.  Hoje, Deputados, ouvi  entrevista na Rádio

CBN, da Promotora Dra. Joseli,  que entrou na justiça, Deputado Rogério Correia,

contra o termo de ajustamento de gestão – TAG -, que aprovamos ano passado nesta

Casa. Mas ficou um pouco destoante daquilo que acreditávamos que seria, pois veio

a confrontar a Constituição Federal, Deputada Maria Tereza Lara.

O TAG que aprovamos seria para contribuir com os Municípios, fazendo com que o

Tribunal de Contas do Estado orientasse melhor os Municípios antes da prestação de

contas, percebendo e alertando algumas irregularidades. Por esse TAG, os Prefeitos

e órgãos públicos, assim como o Governador,  poderiam ajustar algumas questões

para que, ao longo do ano de execução orçamentária, cumprissem as metas legais e

constitucionais  previstas  nas  leis  orçamentárias  e,  neste  caso  especial,  na

Constituição Federal.

Mas o fato é que, depois de aprovarmos o TAG, sua primeira ação foi um ato, no

nosso  entendimento,  inconstitucional,  confrontando  o  que  a  Constituição  Federal

determina, ao indicar que, no caso específico da saúde, cada Estado deve cumprir o

investimento  mínimo  de  12%.  O  mesmo  ocorre  na  área  da  educação,  com  a
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aplicação do mínimo constitucional de 25%.

O que acontece, senhores e senhoras - e não sou eu que estou falando, não é a

Bancada do Partido dos Trabalhadores, é o próprio Tribunal de Contas, no relatório

encaminhado a esta Assembleia, e que apreciamos, em primeira mão, na Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no exercício de 2010 -, é que o Estado de

Minas Gerais não cumpre o mínimo constitucional na área da saúde.

O dado técnico,  apresentado pelo Tribunal  de Contas,  mostra que,  ao invés de

cumprir  o  mínimo  de  12%  de  investimento  na  saúde,  o  Estado  investe

aproximadamente  8%,  e  tenta  se  justificar  dizendo  que  o  complemento  desses

recursos refere-se aos investimentos da Copasa, com o que chegam aos 12,4%, de

que o Estado prestou contas. O próprio Tribunal de Contas, ao perceber isso, propôs

um Termo de Ajustamento de Gestão para que o Estado, ao longo dos próximos anos,

chegue, progressivamente, ao patamar mínimo de 12%.

Senhores e senhoras, este não é um discurso de disputa política, de oposição, mas

uma apresentação clara, evidente e técnica de um relatório do Tribunal de Contas,

que percebeu irregularidades no investimento em saúde, e que o Estado de Minas

Gerais  não cumpre  o  mínimo constitucional.  Para  que  o  Estado tenha  tempo  de

cumprir  sua  obrigação  vem  o  Termo  de  Ajustamento  de  Gestão,  propondo  uma

graduação  de  investimentos  até  o  patamar  de  12%.  No  nosso  entender,  há  um

confronto direto com o princípio constitucional. E é por isso que existe uma ação na

Justiça, de autoria da Promotora Dra. Josely, questionando exatamente esse ponto.

Se  o  próprio  Tribunal  de  Contas  alerta  para  essa  falta  de  investimentos,  aponta

diretamente onde está a falha, mostrando que as contas do Estado não fecham, que

faltam investimentos na área da saúde, é evidente que Minas precisa investir mais e

colocar em prática o mínimo constitucional.

A  Assembleia  Legislativa,  pioneira  nas  ações,  tomou  para  si  o  importante

movimento  de  fazer  que  um  projeto  de  lei  de  iniciativa  popular  modifique  a

Constituição, mudando a possibilidade de investimento do governo federal na área da

saúde. Não tenho dúvida do quanto isso é importante. Mas, tão importante quanto

uma ação dessas, é fazer com que o próprio Estado de Minas Gerais cumpra com

seu  dever.  É  fundamental  que  tenhamos  condições  de  cobrar  a  partir  do  nosso
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próprio exemplo. Mas o governo de Minas entra nesse movimento de cabeça baixa

porque  não  está  fazendo  a  sua  tarefa  de  casa,  não  está  permitindo  que  a

Constituição Federal seja cumprida no nosso Estado porque muitos dos problemas

vinculados à área da saúde são inerentes à falta de investimentos, já que não se

cumpre o mínimo constitucional na referida área.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Ulysses Gomes, V. Exa. discute

o Projeto de Lei nº 3.164, e realizamos uma audiência pública nesta Casa em que

contamos com a presença do Secretário de Estado para falar sobre o tema. Ficou

claro que, ao buscar o Termo de Ajustamento de Gestão – TAG -, o governo tenta

adaptar o seu orçamento. No orçamento, de um ano para o outro, há despesas que

crescem, e receitas que, por sua vez, não acompanham o crescimento da despesa

porque estamos vivendo um momento de crise mundial, e o seu reflexo encontra-se

em todo o País. Vimos ontem, por exemplo, que o Banco Central, mais uma vez, na

reunião do Copom, diminuiu em 1% a taxa de juros e, mesmo assim, ainda somos um

dos países que mais cobra juros.

Entrei  nesse  assunto  para  dizer  que,  em  2000,  no  momento  em  que  era

implementada a Lei de Responsabilidade Fiscal, fomos eleitos para governar Campo

Belo e fomos a uma palestra no Tribunal de Contas. O Presidente daquele órgão nos

disse que era impossível trocar o pneu de um carro em movimento; que teríamos que

parar o veículo; e que iniciaríamos uma nova época para buscarmos o cumprimento

da integralidade da Lei de Responsabilidade Fiscal.  Os Prefeitos que deixaram os

seus  mandatos  em  2000,  que  governaram  1996/97/98/99  e  2000  não  tiveram  a

obrigação de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada antes de 2000. Ela

só pôde ser implementada e cobrada paras os Prefeitos que governaram de 2001 a

2004.

Faço essa analogia à fala de V. Exa. porque, no ano passado, a PEC nº 29 - quero

saudar  o  nosso  vizinho  Deputado  Carlos  Mosconi,  que  foi  um  dos  seus  autores

quando era Deputado Federal - estabeleceu que os Estados teriam que gastar 12%

no mínimo. Diante dessa situação, o Tribunal de Contas também tomou a decisão de

que alguns gastos que eram inseridos no custo da saúde para o ano seguinte não

mais  poderiam  ser  relacionados  a  eles.  Exemplificando,  aquilo  que  se  faz  para
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saneamento básico, água e tratamento de esgoto, no ano seguinte não mais pode ser

utilizado como despesa de saúde. E essa decisão aconteceu no final do ano. Já o

governo foi avisado no final de novembro, início de dezembro, que não se poderia

somar aos gastos de saúde aquilo que se gasta com tratamento de água e esgoto.

Na área da educação, também no mesmo período, foi avisado que os funcionários

que recebem aposentadoria não mais poderiam ser incluídos em custos da educação.

O  governo  do  Estado,  no  final  do  ano,  já  com  o  Orçamento  pronto  para  ser

encaminhado a esta Casa, para V. Exas. terem uma ideia, disse que, se precisasse

tirar o gasto com tratamento de água e esgoto para gastar em outro lugar, para levá-

lo  para  a  saúde,  o  governo  não  precisaria  de  nenhum  favor,  não  precisaria  de

nenhum encaminhamento. Mas, como o governo tem que manter o gasto com saúde

vindo do tratamento de água e esgoto e ainda criar dinheiro novo, outro dinheiro para

atender  à  nova  lei,  ou  seja,  tudo de  uma só  vez no  mesmo exercício,  sentiu-se

incapacitado de promover  essa mudança no mesmo instante.  Então,  propôs-se a

manutenção do tratamento de água e esgoto não mais na saúde e um aumento de

6%, que é o custo do ano seguinte, além de se criarem novos recursos para atender

a uma parte da saúde, conforme manda a lei. E o que o Estado pediu? Pediu que o

Tribunal aceitasse o TAG, pois ele gastaria o que já gastava com água e esgoto, mas

não  era  mais  em  saúde,  e  aumentaria,  ainda  em  gastos  com  saúde,  aquele

percentual para 2013 e o outro percentual para 2014, como foi feito na nossa época

de Prefeito. Por isso lembrei a V. Exa. que tomei possei em 2001 e, quando assumi,

deveria gastar, em vez de 12%, 15% com saúde. O que foi feito para os Prefeitos

daquela época? Eles poderiam aplicar o percentual de 25% em 2001, 25% em 2002,

25% em 2003 e 25% em 2004, último ano da nossa administração, totalizando-se

100% do que prometemos cumprir.

V.  Exa.  nos  dá  a  oportunidade  de  dialogar,  de  trocar  essa  informação,  porque

posicionamento é posicionamento. Respeito muito o de V.Exa. expondo o nosso, para

termos  esse  confronto  sadio,  salutar;  para  que  possamos  participar  do  debate  e

manifestarmos as nossas ideias; eu, na defesa dos interesses do governo, e V. Exa.

também querendo defender  o  que é  melhor  para  Minas Gerais.  Mas o  termo de

ajustamento  de  gestão  teve  como entendimento  buscar  o  equilíbrio  da  realidade



1228
____________________________________________________________________________

financeira do Estado, de forma que o governo não deixe de atender àquilo que ele já

atende. O gasto com o tratamento de água e esgoto continua, houve um aumento de

6% e ainda se criou  um dinheiro  novo para  atender  à lei.  E  pediu  tão  somente,

Deputado Ulysses Gomes, que esse percentual seja parcelado em duas etapas, para

que o governo tenha condições de cumprir o que a lei exige. Isso é que é importante.

Agradeço a V. Exa. a oportunidade. Para concluir nosso entendimento, Deputado

Ulysses Gomes, quero dizer que observamos que o governo federal tornou legal e

dinamizou a aplicação da Emenda nº 29, determinou que os Estados gastassem 12%

e condicionou os gastos da saúde. Mas veja bem, assim como Pilatos, o governo

federal lavou as mãos e disse: “Se depender de mim, não estou preocupado com o

povo brasileiro”. E o Brasil gasta menos do que países da África, gasta menos do que

países pobres. E aqui,  na minha frente, está a Deputada Maria Tereza Lara, que,

como muitos parlamentares desta Casa, aceita o debate e, quando a crítica é feita ao

governo federal, ela absorve, faz um filtro,  e diz:  “Eu também faço coro com esse

posicionamento  para  que  o  governo  federal  gaste  os  10% de sua parte”.  Vemos

inúmeras pessoas morrendo, pedindo socorro nas filas dos hospitais, mas o governo

federal deixa de gastar o mínimo, que é de 10%.

Agradeço  a  V.  Exa.  essa  oportunidade.  Esta  Casa  é  a  Casa  do  debate,  é  o

Parlamento. E o Parlamento vem do debate, que é um termo de origem francesa. É a

Casa da discussão. Aqui devemos buscar entendimentos e confrontos, para que cada

um defenda sua posição. Saúdo V. Exa., neste momento, também pela aprovação da

proposta de emenda à Constituição de sua autoria. A partir de agora, as suplências

não serão mais aceitas em final de mandato, o que economizará o recurso público.

Esse recurso que não será gasto aqui talvez possa ser encaminhado para outros

setores importantes. Parabéns a V. Exa. Receba o meu reconhecimento e o meu

elogio pela postura, pela posição da proposta de emenda à Constituição e, também,

por  nos propiciar  esse debate em seu pronunciamento.  Muito obrigado,  Deputado

Ulysses Gomes.

O  Deputado  Ulysses  Gomes*  -  Deputado  Duarte  Bechir,  agradeço a  V.  Exa.  o

comentário sobre a nossa proposta de emenda à Constituição e a oportunidade de

debater. Compartilho a conquista desta Casa com o apoio de todos os Deputados,
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pois, de forma unânime, aprovamos essa matéria. Esse exemplo que a Assembleia

está dando ao Brasil teve uma repercussão muito grande, pois mostra a sintonia que

esta Casa tem com aqueles que nos acompanham, visto que, cada vez mais, busca

atender suas necessidades e cobranças. Não tenho dúvida de que a repercussão

vem na dimensão do compromisso desta Casa.

No tocante ao debate que V. Exa. nos propicia, trazendo essa reflexão do Estado,

concordo com a ideia de que o termo de ajustamento de gestão é um mecanismo do

governo -  a partir  de  uma proposta  de lei  aprovada aqui,  de  uma ferramenta  do

Tribunal de Contas - de adaptação, de correção, de ajuste dessas irregularidades.

Mas V. Exa. há de convir, Deputado, que o investimento ou a falta dele na área da

saúde não deixa de ser uma opção política do governo.

É importante dizer que a Emenda nº 29, ao ser regulamentada no ano passado, na

verdade regulamentou algo que já existia. Todos nós sabíamos que cada Município

deveria  investir  o  mínimo de 15% na saúde,  que  cada Estado  deveria  investir  o

mínimo de 12% na área da saúde e que cada Estado e Município deveria investir o

mínimo na educação. Porém, quanto à área da saúde, a emenda regulamentou algo

que todos sabiam.

O que está acontecendo em Minas Gerais não é novidade. Estamos falando que,

desde 2003, o governo de Minas Gerais optou por investir menos na área da saúde,

maquiando as contas, colocando nelas os investimentos com saneamento oriundos

da  Copasa.  Mas,  a  partir  da  regulamentação  e  da  normatização  do  Tribunal  de

Contas,  eles  estão  separados  do investimento  da  área da saúde.  Então,  V.  Exa.

expôs  algo  justo,  real:  a  partir  de  então,  esses  investimentos  não  serão  mais

contabilizados como se fossem da área da saúde. É importante, porém, registrar para

os que nos acompanham que essa é uma opção política do governo. Por mais que

deva  fazer  seus  ajustes,  eles  deveriam  ser  feitos  em  outras  áreas.  A opção  do

governo  foi  fazê-lo,  a  partir  do  TAG,  na  área  da  saúde.  Essa  é  a  distinção,  e

precisamos alertar os que nos acompanham para esse fato.

A proposta que apresentamos na emenda é que o governo aplique esse mínimo e

faça os ajustes necessários. Obviamente seus investimentos precisarão de ajustes,

seja pela opção de governo, seja pela questão da economia, seja pela existência de
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crise. Estamos alertando aqui para que esse ajuste seja feito em outra área, diferente

da de saúde, que precisa, como V. Exa. muito bem disse, de investimentos.

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)  -  Primeiro,  queria  fazer  um

esclarecimento. Antes da regulamentação da Emenda nº 29, que tratava da saúde,

não existia uma diretriz clara que determinava o que era gasto com saúde e o que

não era. Na Constituição Federal, de maneira expressa, o art. 200 estabelece que os

gastos com saneamento são gastos com saúde, de responsabilidade do SUS. Então,

era  muito  tranquila  a  interpretação  de  que  os  gastos  com  saneamento  deveriam

incorporar os da saúde. Após a regulamentação da Emenda nº 29, isso já não foi

mais possível. O governo do Estado, então, precisa de um tempo para adequar suas

finanças e cumprir o mínimo constitucional de 12%.

O  TAG  é  o  indicativo  de  que  o  Estado  quer  cumprir,  de  que  o  governo  tem

responsabilidade e deseja cumprir o que é necessário, ao contrário do que acontece

com a União, que não tem o mínimo para gastar com a saúde, e não gasta. Daí, a

Assembleia Legislativa, em boa hora, estar colhendo assinaturas para apresentarmos

no  Congresso  Nacional  uma  emenda  popular  no  sentido  de  que  a  União  tenha

estabelecido o mínimo para gastar com a saúde. Mas, na verdade, ela não tem e não

quer ter. E, quando isso foi colocado na regulamentação da Emenda nº 29, foi vetado

pela  Presidente  Dilma,  o  que  mostra  com  clareza  que  a  União  não  quer  ter

compromisso com a saúde, ao contrário do governo do Estado que, ao assinar um

TAG,  reconhece que não está  gastando o mínimo exigido,  mas mostra  que quer

gastar. E aí apresenta um cronograma de quando o gastará.

Caro  Deputado  Ulysses  Gomes,  não  tomarei  seu  tempo.  Sr.  Presidente,  quero

dizer, de maneira muito clara, que, no que concerne à educação e à saúde, o governo

de  Minas,  ao  assinar  o  TAG,  apresenta  um  indicativo  de  que  quer,  de  maneira

responsável, contribuir e investir o necessário. Muito obrigado.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Ulysses Gomes, em primeiro

lugar, queria cumprimentar V. Exa. pelo brilhantismo de seu trabalho neste semestre.

V.  Exa.  é  um  Deputado  presente,  atento  às  questões  maiores  dos  interesses  de

Minas Gerais.

Queria pedir a atenção de V. Exa. também para um problema extremamente grave
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que está acontecendo na administração do governo federal, especialmente do Banco

do Brasil, e que será objeto, na semana em curso, de uma audiência pública nesta

Casa: a perseguição a mais de 30 Gerentes do Banco do Brasil da Zona da Mata, em

razão de política adotada em Brasília por este banco no sentido de atingir um trilhão

de ativos. Infelizmente, no decorrer do ano passado e deste ano, o banco utilizou

alguns  procedimentos  de  maneira  a  lesar  os  consumidores,  fazendo  débitos

indevidos  em suas contas  de  Norte  a  Sul.  A partir  daí,  desencadeou-se  todo um

processo  dentro  do  Banco  do  Brasil,  de  perseguição  aos  gerentes  que  não

comungavam com a prática. Dezenas de gerentes em Minas e centenas em todo o

Brasil foram perseguidos pela direção do Banco do Brasil, por diretores do partido

que V. Exa. representa. Peço a V. Exa. que se ombreie conosco nessa batalha, para

que  trabalhadores  como esses  da  Zona  da  Mata  e  de  todo  o  Brasil  não  sejam

prejudicados por essa situação.

Sabemos  da  inteligência  da  família  do  Sr.  Marcos  Valério,  mas  o  irmão  dele

assumiu a gerência do Banco do Brasil central, a primeira agência do Brasil aqui em

Belo Horizonte, e isso está trazendo um risco àquela instituição que é patrimônio de

todos nós.  Que V.  Exa.,  militante do Partido dos Trabalhadores,  debruce também

sobre esse tema que será objeto de calorosas discussões no Brasil, na semana que

vem, em razão desse procedimento que elevou os lucros do banco, mas que fez com

que os trabalhadores paguem a conta pelas ilegalidades.

A  CVM  não  foi  comunicada  desse  fato  relevante;  a  diretoria  do  banco  está

colocando o assunto de forma não transparente, por isso peço a V. Exa., que integra

o  PT,  que  ajude  a  resolver  esse  imbróglio  que  está  prejudicando  centenas  de

trabalhadores do Banco do Brasil, por todos os Estados deste país. Espero que V.

Exa., como atuante Deputado, ajude a entender o que está acontecendo e a corrigir o

curso dessa instituição que faz parte do patrimônio do povo brasileiro. Solicitei esse

aparte apenas para pedir a V. Exa. essa ajuda.

O  Deputado  Ulysses  Gomes*  -  Obrigado,  Deputado  Délio  Malheiros,  pelo

comentário e pelo alerta a um assunto importante. Pode ter certeza de que vamos

acompanhá-lo  de  alguma  forma  e  intervir  na  medida  em  que  percebermos  o

desenrolar dessa questão.
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O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado  Ulysses,  quero  apenas

debater o que o Deputado Délio Malheiros insinuou: um parentesco do Marcos Valério

com o Banco do Brasil, como se isso tivesse alguma coisa a ver com o PT. Pergunto

a ele se também está preocupado com a prima do Cachoeira que foi nomeada pelo

Senador Aécio Neves, em Uberaba. Gostaria de saber se ele está preocupado com

esse fato ou se isso tem a ver com o jogo de contravenção, com o Demóstenes e

com o apoio que ele dava aos partidos da base do governo Anastasia. Quero saber

se  ele  faz  essa  relação  tão  automaticamente  como  fez  a  outra.  Peço  que  nos

centremos  no  assunto  em  questão,  em  vez  de  ficarmos  fazendo  insinuações

maldosas. Ainda pergunto se o Prefeito de Belo Horizonte, que foi denunciado por

receber mensalão, tem algo a ver com o Marcos Valério.

O  Deputado  Ulysses  Gomes*  -  Debatendo  o  projeto  da  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias,  enfocamos  a  questão  da  saúde.  Quando  somos  questionados  a

respeito  desse investimento  federal,  de  que  o  Tesouro  faz investimento direto  na

saúde, é importante fazer uma diferenciação: em todos esses anos em que estamos

falando que Minas não investe o mínimo constitucional  em saúde, ou seja, desde

2003, acrescenta-se o investimento em saneamento através das tarifas que a Copasa

arrecada.  Esses  investimentos  que  a  Copasa  faz  na  área  de  saneamento  são

oriundos de tarifas específicas. Então, as colocações dos Deputados que puxaram o

debate deixam clara e evidente a falta de investimento em saúde. Quero novamente

trazer esse debate à tona.

É uma opção política do governo fazer esse ajuste na área da saúde. Iniciamos

nossa legislatura em fevereiro do ano passado e, em janeiro, tivemos o conhecimento

da  lei  delegada  que  criou  inúmeros  cargos  na  administração  pública.  São  mais

gastos, gratificações, inúmeras mudanças que geraram mais custos para o governo

do Estado. Mais de mil cargos foram criados, ou seja, essa talvez poderia ser uma

área  de  ajuste,  de  redução  de  gastos,  de  economia.  E  nesse  ajuste  talvez

pudéssemos melhorar, aumentar o investimento na área da saúde.

Debati, apresentei, justifiquei e agora quero detalhar a nossa proposta de emenda

na prática, na íntegra. Que seja acrescentado o seguinte artigo: (- Lê:) “O Estado

aplicará, no exercício de 2013, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo
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12% da arrecadação dos impostos a que se referem o art. 155, o art. 157 e a alínea

“a” do inciso I, e o inciso II do “caput” do art. 159, todos da Constituição Federal,

deduzidas as parcelas que forem transferências aos respectivos Municípios”.

Leio a justificativa da emenda: “Uma vez aprovada a Lei Complementar nº 141/2012

e  após  nove  anos  de  embates  tentando  assegurar  o  cumprimento  da  Emenda

Constitucional nº 29, deveria ser desnecessária a normalização, na Lei de Diretrizes

Orçamentárias  –  LDO  -,  da  aplicação  mínima  de  recursos  em  ações  e  serviços

públicos de saúde. No entanto, em Minas Gerais, essa pressuposição foi fraudada

pela celebração do termo de ajustamento de gestão – TAG – entre o Tribunal de

Contas do Estado e o Executivo, que prevê que, dos 12% das receitas de impostos e

transferências a serem destinadas ao SUS em 2013, apenas 10,84% serão exigidos

no exercício pelo Tribunal”. Ou seja, Minas sairia de 8,4% para 10,84% no ano que

vem. Em 2014, haveria um novo ajuste. E, assim, continua aplicando menos que o

mínimo do índice constitucional.

“Se consideramos uma base vinculável  de R$44.000.000.000,00 em 2013,  valor

resultante da soma da projeção da receita de impostos, das transferências, da dívida

ativa e dos juros e multas, subtraídas as transferências aos Municípios, teríamos um

prejuízo para a área da saúde de cerca de R$518.000.000,00, só no ano de 2013. A

emenda tenta preservar o mandamento constitucional de aplicação de, no mínimo,

12%  da  receita  de  impostos  e  transferências,  determinando,  indiretamente,  a

revogação do TAG”.

É  exatamente  essa  a  nossa  proposta.  O  TAG  continuará  existindo  como  uma

opção,  uma ferramenta,  um mecanismo de ajuste  do Tribunal  de  Contas  com os

entes federados, o governo do Estado e os Municípios, ou mesmo com os outros

órgãos, mas, nesse caso específico, estaríamos vinculando a existência na LDO para

o Estado de Minas Gerais, a partir do ano que vem, dos 12% para a saúde.

Os Deputados Duarte Bechir e Lafayette de Andrada me deram a oportunidade de

debater esse assunto, principalmente quando o Deputado Duarte Bechir falou sobre a

sua experiência na Prefeitura de Campo Belo e do tempo que teve para o ajuste. Mas

o  que  me  estranha  é  que  também  deveríamos  fazer  essa  comparação  com  os

Prefeitos do nosso Estado, a cobrança do Ministério Público a cada Prefeito e Prefeita
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de Município do nosso Estado, para ajustar esses investimentos. Existem Prefeitos

que  não  conseguem  administrar,  além  de  situações  em  que  o  Promotor  está

praticamente assentado na cadeira do Executivo, em razão das inúmeras cobranças

para que se ajustem ao cumprimento desses investimentos mínimos.

Não estou criticando, apenas alertando e trazendo à tona um fato existente nos

Municípios.  Aliás,  todos  nós,  Deputados  e  Deputadas  que  convivemos  com  os

Prefeitos,  sabemos  disso.  Conhecemos  a  dificuldade  que  os  Prefeitos  têm  para

ajustar a sua situação na medida do possível, sobretudo na medida das cobranças do

Ministério Público. No entanto, essa relação não é a mesma que ocorre no Estado de

Minas Gerais,  ou seja, não é essa a relação que o Ministério  Público tem com o

governo do Estado. O Ministério Público não cobra do Estado a efetiva aplicação do

mínimo constitucional.  É essa a distorção do que acontece com os Municípios. O

ajuste, ou o jeitinho, ou a forma de afrouxamento dos acordos existentes no Estado

de Minas Gerais gera o TAG para que o Estado não cumpra o mínimo constitucional,

que já deveria estar cumprindo. Ao recuarmos no tempo, veremos que, desde 2003, a

opção política do Estado foi de não cumprir o mínimo constitucional.

Agora sim, com esse ajuste, a partir do alerta do Tribunal de Contas, teremos, a

partir  de  2014,  a  aproximação  desses  valores.  A proposta  de  emenda  vem  para

garantir que tenhamos, no próximo ano, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o mínimo

constitucional na área da saúde. Nesse mesmo tema que estamos tratando, há a

emenda da nossa bancada que propõe - assim como apresentei na área da saúde -:

“O Estado aplicará, no exercício de 2013, no mínimo, 25% da receita resultante de

impostos,  compreendidas  as  transferências  constitucionais,  na  manutenção  e

desenvolvimento do ensino público.” Então, estamos tratando de um outro problema

que o Estado tem. Também no nosso entendimento, essa é uma opção política feita

pelo  Estado:  não investir  o  mínimo constitucional  de  25% na  área  da educação.

Nossa  justificativa:  “Considerando  a  interpretação  conjunta  dos  artigos  da

Constituição  e  das  leis  relativas  à  educação,  conclui-se  que,  para  fins  do  limite

constitucional  com  a  Manutenção  do  Desenvolvimento  do  Ensino  Público,  a

componente  “remuneração”  deve  restringir-se  às  despesas  correspondentes  ao

pagamento do pessoal efetivo, que se encontra exercendo cargo, emprego ou função
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na  atividade  do  ensino,  excluindo-se,  portanto,  as  despesas  com  inativos  e

pensionistas”.  O  que  temos,  em Minas  Gerais,  é  exatamente  o  contrário  do  que

apresentamos.  Para  comprovação  desse  mínimo  de  25%,  o  governo  de  Minas

acrescenta – ao contrário  até do que o próprio Tribunal  de Contas já alertou,  um

equívoco,  um  erro  –,  para  o  cumprimento  desses  valores,  as  despesas  com  os

inativos  e  pensionistas.  Por  nossa  compreensão,  por  compreensão  legal  e  pela

própria compreensão do Tribunal de Contas, isso não deveria ser feito. “O Tribunal de

Contas  do Estado assim também entendeu e  normalizou o assunto,  por  meio  da

Instrução Normativa nº 9, de 2011.” Repito: o próprio Tribunal de Contas entendeu e

normalizou o assunto por meio da Instrução Normativa nº 9, de 2011. “Isso deveria

bastar para garantir a aplicação do mínimo constitucional no Estado, após anos de

insuficiência  de  investimentos.  No  entanto,  essa  pressuposição  foi  fraudada  pela

também celebração do Termo de Ajuste e Gestão, entre o Tribunal  de Contas do

Estado  e  o  Executivo,  que  prevê  que,  dos  25%  das  receitas  de  impostos  e

transferências  a  serem  destinados  à  educação  em  2013,  apenas  23,195% serão

exigidos no exercício pelo Tribunal.” Ou seja, no ano que vem, o Tribunal não vai

cobrar do governo do Estado o mínimo de 25%, mas sim 23,19%. Essa relação não é

a mesma que o Tribunal  de  Contas  tem com os  Municípios,  não é  a relação de

cobrança do efetivo cumprimento do mínimo constitucional. Estamos em um período

eleitoral,  em  que  inúmeros  candidatos  e  candidatas  estão  vinculados  e  com

problemas de manter sua candidatura, porque tiveram suas contas, como agentes

públicos, rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Por que foram rejeitadas? Porque não

cumpriram, entre várias ações e questões administrativas, o mínimo de investimento

na  educação.  Sei  de  alguns  nomes  -  e  obviamente  não  vou  citá-los  –  que  não

poderão  efetivar  sua  candidatura  porque  têm  contas  rejeitadas  vinculadas

exatamente à falta de investimento nesses índices mínimos, sejam eles da educação

ou da saúde.

Por fim: “Se considerarmos uma base vinculável  de R$44.686 bilhões em 2013,

valor resultante da soma da projeção da receita de impostos, das transferências, da

dívida  ativa  e  dos  juros  e  multas,  subtraídas  as  transferências  aos  Municípios,

teríamos também um prejuízo para a área de educação de cerca de R$487 milhões
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em 2013”.

A emenda  que  apresentamos  tenta  preservar  o  mandamento  constitucional  da

aplicação de, no mínimo, 25% da receita de impostos e transferências, determinando,

indiretamente, a revogação desse termo de ajustamento para que o Estado de Minas

Gerais cumpra esse mínimo constitucional.

O Deputado João Leite (em aparte) - Muito obrigado. Tenho acompanhado o seu

pronunciamento, mas peço licença a V. Exa. para não entrar nessa discussão, mas

tratarei  de  algo  que  se  refere  à  saúde.  Recentemente,  por  determinação  do

Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, a Assembleia Legislativa realizou um ciclo de

debates para tratar da questão dos acidentes de trânsito, que V. Exa. acompanha. A

Deputada  Maria  Tereza  Lara  provocou  esse  ciclo  de  debates.  Na  verdade,  os

acidentes  de  trânsito  se  transformaram  em  uma  verdadeira  epidemia  em  Minas

Gerais e no Brasil. Em cada 10 leitos dos hospitais, 6 são ocupados por acidentados

de trânsito.

Lamentavelmente, acabou de acontecer um acidente grave no Anel Rodoviário de

Belo Horizonte, em que duas pessoas morreram. Infelizmente, esse foi um acidente

anunciado, pois ocorreu exatamente na descida do Bairro Olhos d'Água para o trevo

do Bairro Betânia. Trata-se de uma longa rampa, e os caminhões não conseguem

frear em seu final.

Na reunião anterior, levamos ao DNIT a proposta de uma rampa de escape que já

existe em vários lugares do mundo e em São Paulo também. Ela pode ser feita com

argila expandida, ou com brita e areia. Essa foi a solução encontrada pela Fórmula 1.

Os automóveis, em grande velocidade, entram em uma caixa de brita e freiam. Já

está provado que isso dá certo. Lamentavelmente, o DNIT não aceitou a proposta da

Assembleia Legislativa de colocação da rampa de escape.

Recebi  uma  mensagem  do  líder  dos  caminhoneiros,  José  Carneiro:  “Mais  um

acidente na descida do Anel. Caminhão sem freio. E a nossa rampa de escape?”. Se

tivéssemos, justamente ali, a nossa rampa de escape, hoje esse acidente poderia ter

sido evitado, e essas pessoas não estariam mortas. O mais grave é que o helicóptero

dos  Bombeiros,  muitos  veículos  do  Samu  e  viaturas  estão  lá  agora,  tentando

desencarcerar,  ou  seja,  retirar  as  pessoas  que  estão  presas  nas  ferragens.
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Lamentavelmente estão envolvidos no acidente muitos automóveis e um caminhão.

Essas pessoas serão encaminhadas ao Hospital João XXIII, ocuparão mais leitos e

gerarão um gasto violento para a saúde. Lamentamos muito isso, pois defendemos

para o Anel Rodoviário uma solução para se evitar esses acidentes - não é, Deputada

Maria Tereza Lara? Obrigado pelo aparte que V. Exa. me concedeu.

O Deputado Ulysses Gomes* - Deputado João Leite, muito obrigado. Gostaria de

compartilhar da angústia e desse lamento pelo fato ocorrido. Quero também registrar

a valorosa contribuição que V. Exa. e a Deputada Maria Tereza Lara prestam à frente

dessa  luta  pela  questão  do  trânsito.  A Assembleia  Legislativa  também  tem  sido

pioneira nessas ações de mobilização, articulação e busca de alternativas. Não tenho

dúvidas de que essa alternativa seria boa. Não entendo por que o DNIT não aceitou

isso. Não sei se foi por questões técnicas ou de recursos. Compreendo perfeitamente

que a solução é cabível. Esse caso de hoje, talvez, poderia ter sido evitado, ou pelo

menos suas consequências  poderiam ter sido menos graves.  Registro que isso é

fundamental e deve ser também acompanhado por nós.

Deputados e Deputadas e pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia, a

Lei de Diretrizes Orçamentárias nos dá a oportunidade de mudar, melhorar e avançar

em  alguns  aspectos  da  administração.  Dois  aspectos  são  fundamentais,  em  sua

essência, para Minas Gerais: melhorar, aumentar e ampliar o investimento na área da

saúde;  e  ampliar,  qualificar  e  melhorar  o  investimento  na  educação,  seja  na

valorização dos seus profissionais, seja no investimento na sua estrutura.

Em visitas aos Municípios, pude ver que várias escolas estaduais são precárias em

sua  infraestrutura.  Apesar  da  tentativa  de  reforma  em  algumas,  muitas  delas

necessitam urgentemente de melhorias, de reformas, não só na sua estrutura, mas

na melhoria dos equipamentos, para que possamos oferecer melhores condições aos

nossos alunos. As propostas de mudança que fazemos na LDO, acrescentando essas

emendas,  não é  só no  sentido  da  disputa  política,  não é só para  mostrar  que o

governo não cumpre o mínimo constitucional, mas para garantir mais recursos para a

educação. A educação em Minas Gerais precisa de recursos para a valorização dos

nossos profissionais, como também para qualificar, melhorar e ampliar o atendimento

dos nossos jovens, dos nossos alunos. Como disse o nosso Deputado João Leite,
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nessa questão do trânsito e das drogas, há o envolvimento maciço e preocupante de

muitos  jovens  em  todo  o  Estado.  Não  tenho  dúvida  de  que  o  investimento  na

educação é preventivo a longo prazo. Temos que garantir a esses jovens um ensino

de qualidade para que, no futuro, tenham mais oportunidades de trabalho.

A proposta que a nossa bancada ora apresenta nessa emenda é garantir  que o

mínimo  constitucional  na  área  da  educação  aumente,  assim  como  na  de  saúde.

Temos visto muitos problemas na área de saúde.  Apesar  de o Sistema Único de

Saúde ser muito bom, ele precisa de mais investimentos. Não tenho dúvidas de que,

além  do  investimento  que  o  governo  federal  faz,  é  fundamental  que  os  Estados

brasileiros cumpram o seu papel. Como Deputado desta Casa, sei que é nosso dever

cobrar  do  Estado  que  cumpra  o  seu  papel,  a  sua  tarefa  de  casa,  o  seu  dever

constitucional de investir o mínimo na saúde, o que, infelizmente, ainda não acontece.

Acredito  que,  com  essa  proposta  e  com  o  apoio  de  V.  Exa.,  podemos  ter  essa

alteração, essa mudança e esse avanço em Minas Gerais. Que tenhamos um bom

debate  para  que  possamos  continuar  avançando  nessas  mudanças  da  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Boa tarde, Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da

Assembleia, Deputadas e Deputados. Serei breve. Não poderia deixar de refletir um

pouco  sobre  a  LDO  e  sobre  o  momento  que  estamos  vivendo.  Sou  professora

aposentada, trabalhei 25 anos em escola pública e fui Diretora de escola. Antes de

entrar na questão da educação, quero falar sobre a situação do Anel Rodoviário, já

citada pelo Deputado João Leite. Recentemente, a Presidenta Dilma esteve em Belo

Horizonte  e  assumiu  o  compromisso  de  transformar  o  Anel  Rodoviário  em  uma

avenida. Isso será feito pelo governo do Estado com recursos federais, porque é uma

relação institucional. O Anel Rodoviário foi construído quando Belo Horizonte ainda

ficava dentro dele. Agora, sabemos que isso não acontece mais. Hoje, não é mais

possível rodovias dentro da cidade. Não é porque apoio o governo federal, que é do

meu partido,  que fez a primeira Presidenta,  que, aliás,  está fazendo um brilhante

trabalho, sobretudo na área social, que não questiono o que deve ser questionado

para  que  possamos  avançar.  Todos  nós,  inclusive  a  nossa  Presidenta,  temos
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compromissos com a população.

Quanto a essa questão do DNIT, como eu dizia ao Deputado João Leite, hoje será

realizada  uma  reunião  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  às  15h30min.

Certamente,  vamos  aprovar  um  requerimento  cobrando  do  DNIT  uma  medida

imediata e urgente para resolver esse problema. Se temos condições de fazer isso,

se a rampa de escape é uma saída, porque foi discutida e experimentada, devemos

exigir que seja feita de imediato. Vamos estabelecer um prazo. Se isso não for feito,

faremos um movimento no local, que contará com a minha presença.

Assinei um documento na Assembleia - durante o movimento que foi feito - para

que o governo federal invista 10% na saúde. Ao dizer isso, fico muito confortável em

fazer as considerações que desejo fazer sobre a questão dos 25% e dos 12% que

devem ser aplicados pelo Estado. Vamos cobrar - mesmo que o governo seja do meu

partido, governo que defendo e tem inúmeros avanços - aquilo que deve ser cobrado,

por questão de consciência. Quero registrar isso. Conte conosco, Sr. Presidente da

Assembleia, assinei aquele documento. Certamente, estamos somando esforços para

que o governo federal possa garantir a aplicação de 10% na saúde. Isso ainda não é

lei,  essa matéria não foi aprovada pela Câmara Federal. Então, que ela aprove o

projeto enviado pelo Executivo, pela Presidenta Dilma, a fim de que seja garantida a

aplicação desses 10% na saúde. Isso é necessário. Esses recursos são necessários.

Realizamos na Assembleia um ciclo de debates, que contou não só com o apoio da

nossa  comissão,  mas  também com o apoio  oficial  da  Assembleia,  na  pessoa  do

Presidente  Dinis  Pinheiro.  Além  de  salvar  muitas  vidas,  bens  mais  preciosos,

podemos economizar recursos que poderão ser investidos na saúde. Sabemos que,

de 80 bilhões investidos pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil, 48%, ou seja,

quase 40 bilhões são usados para tratar de acidentados. Devemos salvar vidas, mas

podemos evitar os acidentes. Foi um debate profícuo realizado pelas Comissões de

Segurança  Pública,  Educação,  Transporte  e  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência,  com  o  apoio  da  Mesa da  Assembleia,  do  Presidente  Deputado Dinis

Pinheiro e dos Deputados desta Casa. Esse amplo debate teve a participação do

Deputado Hugo Leal, Presidente da Frente Nacional em Defesa do Trânsito Seguro.

A nossa  Casa  saiu  na  frente.  É  a  primeira  Assembleia  do  Brasil  que  realiza
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profundamente esse debate. Para isso, visitamos todo o Estado de Minas Gerais. Foi

dito que há 40 mil mortes no Brasil em função do trânsito. Minas Gerais está com o

mesmo índice de mortes verificadas no País. Todos os dias, venho de Betim para

Belo Horizonte. Quase diariamente acontecem acidentes de trânsito, principalmente

de motos, algumas vezes com vítimas fatais. Não é possível perder tantas vidas em

acidentes de trânsito.

Temos o compromisso de conseguir ações concretas que foram apresentadas no

ciclo de debates. Vamos nos reunir novamente. Participaram da organização do ciclo

de debates 57 entidades, porque, além dos órgãos públicos, também participaram os

órgãos de segurança, visto que o tema, além de ser atual, preocupa muita gente. A

sociedade não está mobilizada, não percebeu que estamos perdendo vidas como se

um avião caísse todos os dias, matando 100 pessoas ou mais. Como as mortes são

espalhadas – um pouco em Belo Horizonte, outras no Sul –, não há o impacto como

se fosse praticamente  um avião  caindo  por  dia,  Deputado.  Convido  esta  Casa  a

assumirmos  essa  bandeira  para  erradicar,  diminuir  drasticamente  o  índice  de

acidentes de trânsito. Será uma fonte de recursos para tratarmos as pessoas que

precisam de cirurgias e de exames especializados.

A  LDO  traz  um  momento  importante  para  esse  debate.  A  Bancada  do  PT

apresentou 27 emendas, que receberam os nºs 59 a 85. O Deputado Ulysses Gomes,

nosso companheiro de bancada que nos representa na Comissão de Fiscalização

Financeira, realiza permanente debate sobre o uso de recursos públicos no Estado e

já discutiu isso aqui, mas vou pontuar brevemente. Recentemente, a Câmara Federal

aprovou  12% para  a  saúde,  e  25%  para  a  educação  foram  aprovados  desde  a

Constituição de 1988. Como já foi dito, muitos Prefeitos já tiveram cassado o direito

de exercer cargo público porque não cumpriram os 25%.

Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado pode investir até 49% dos recursos

para pagar pessoal. Com 46%, a luz amarela já acende. Os Prefeitos estão numa

difícil situação por quê? Porque com a arrecadação, que teve sérios problemas por

causa  da  crise  mundial  e  outros  motivos,  os  25%  não  são  suficientes  para  a

educação e nem os 12% para a saúde. Eles têm de investir mais. Vejam bem, quando

a  Prefeitura  tem  um  plano  de  carreira  dos  funcionários,  mesmo  se  não  houver
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reajuste e não aumentar o pessoal, há o aumento vegetativo da folha, destinado a

pagar direitos adquiridos no plano de carreira. Se a pessoa faz curso superior, pós-

graduação, se tem tempo de casa e adquire biênio e quinquênio, isso aumenta a

folha de pagamento.

O  mais  sério  ainda  é  o  aumento  da  estrutura,  que  não  pode  parar.  Como

deixaremos crianças e jovens sem escola? É preciso aumentar o número de escolas.

Em Betim foram construídas cinco novas escolas de 1ª a 8ª séries, cada uma com 12,

14 salas de aula, que demandam 80 profissionais.  Quando a população aumenta,

também é preciso aumentar a estrutura física da saúde. Em Betim temos a estrutura

de 1996, com 150 mil habitantes. Agora estão sendo construídas mais duas unidades

de urgência e mais não sei quantas de pronto atendimento, além das UBS. Ora, isso

significa aumento de pessoal.

Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - A Presidência, nos termos do art. 21

do Regimento Interno, prorroga esta reunião até às 13h59min. Com a palavra, para

continuar a discutir, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - O que quero dizer? Que nem os índices de 25% e

de 12% estão sendo suficientes para as Prefeituras. Vi vários Prefeitos, inclusive a

Maria  do  Carmo,  discutindo  a  necessidade  de  uma  revisão  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal para que, sobretudo na saúde e na educação, haja margem

maior  de  investimento.  Não  dá  para  parar  o  atendimento,  principalmente  nesses

setores. Obras? Todos queremos, mas uma obra pode esperar, enquanto a saúde e a

educação não podem.

A partir de agosto, temos de fazer uma audiência pública nesta Casa para rediscutir

com os Prefeitos a Lei de Responsabilidade Fiscal,  para haver investimento maior

que 25% quando for necessário e ampliar o índice de aplicação para os servidores,

que  hoje  é  de,  no  máximo,  49%.  Se  não  for  assim,  os  Prefeitos  se  tornarão

inelegíveis, responderão por improbidade administrativa. Tendo em vista esse quadro,

como aceitar que o governo do Estado e o Tribunal de Contas façam um TAG para

que o Estado aplique menos que 25%, que já não são suficientes? É preciso achar

outra saída. Se não há recursos, se há dificuldades, onde cortar? Que se corte em
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outra área.

Essa  não  é  uma questão  de  ser  Oposição,  Maria  Tereza  Lara  ou  PT.  Somos

Oposição nesta Casa, essa é a nossa postura, mas isso ultrapassa a questão de

Situação e Oposição; é uma situação do Estado, do governo. Esse debate tem de ser

feito nesta Casa. Em vez de os nobres e ilustres colegas Deputados se contraporem

a essa situação, por serem base de governo, vamos colocar na mesa esse problema

gravíssimo e  ajudar  a encontrar  uma saída.  Esse é o papel  do Parlamento.  Não

podemos aceitar isso, porque significa abrir uma brecha. O que é? Tem de se reverter

a  penalidade  de  o  Prefeito  ser  inelegível.  Seria  extremamente  injusto  não  ter

cumprido  os  25%  ,  mas  poder  eleger-se.  Pessoas  perderam  a  oportunidade  de

continuar  na  vida  pública,  e  isso  é  grave.  Precisamos  achar  outra  saída.  Vamos

ajudar o governo do Estado a cortar em outra área, porque não dá para cortar em

saúde ou em educação.

Como disse, estou confortável para dizer isso, porque assinei e apoio a posição da

Assembleia de pedir a aprovação da Câmara Federal, para que o governo federal

invista 10%, pelo menos, na saúde do País. Assinei e estou de acordo com isso.

Estamos nessa luta. Orgulho-me da nossa Presidente, o que não significa que não

tenha discordância. Pensando no bem comum do País, faço a discordância pública,

com responsabilidade. Temos de fazer aqui o mesmo. A situação é tão grave que não

dá para fazer disputa política em cima disso. A história vai cobrar de nós, se nos

calarmos diante da gravidade da situação.  O País e o Estado,  se não investirem

maciçamente em educação e saúde, como ficará a cidadania?

No pós-guerra, o Japão investiu 52% do PIB em educação para reestruturar o país.

“Parou” tudo e investiu em educação. Não há outro caminho. Se alguém morrer por

falta de investimento em saúde, não há mais retorno. Estamos com um problema

sério de falta de leitos nos CTIs, nos CTIs infantis, neonatais. Temos de unir forças

para que o governo federal invista 10%, no mínimo, e para que o governo do Estado

aplique  os  12%  constitucionais.  Não  podemos  abrir  mão  disso.  Seremos

corresponsáveis por todas as mortes que advirão, como somos responsáveis pelas

mortes no trânsito, se não fizermos nada.

Esse ciclo de debates não pode ficar apenas no debate. Temos de empreender
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ações concretas. Vamos aprovar um requerimento hoje na Comissão de Segurança

Pública. Se o DNIT não der uma resposta imediata, vamos para o meio da rua. Vou

estar lá cobrando para se fazer o que é necessário. Temos de pontuar isso e nos unir

a partir da realidade que vivemos.

Sr. Presidente em exercício, quero deixar as nossas considerações e dizer que esta

Casa tem obtido muitos avanços e dado a sua contribuição, mas não podemos nos

omitir. Temos de unir os esforços dos 77 Deputados e achar uma saída para essa

situação.  Não  precisaríamos  dessas  duas  emendas,  porque  isso  consta  da

Constituição Federal.  Para que isso? Precisa, sim,  porque, se não está cumprido,

temos de fazer o debate e cobrar o cumprimento da lei. Estamos no Estado de direito,

e  não  num  Estado  de  exceção.  No  Estado  de  direito,  cumprem-se  as  leis.  A

Assembleia tem de elaborar as leis e fazer com que sejam cumpridas. É nosso papel.

Onde  está  escrito  que  leis  não  precisam  ser  cumpridas?  Não  estamos  numa

democracia, num Estado de direito? Seja de quem for, temos de cobrar. Temos de

cobrar principalmente leis que defendam as políticas públicas sociais. Não há como

fugir desse debate. Esse é um compromisso que temos de ter conosco, com nossa

consciência, com nosso projeto, com nosso partido. Temos de fazer alguma coisa, e

não ficar somente debatendo. A Assembleia não pode se omitir, não pode defender o

que é indefensável, ou seja, que lei não precisa ser cumprida. Se não há recursos

para  garantir  o  seu  cumprimento,  que  os  cortem  em  outros  lugares.  Mas  não

podemos cortar  em saúde nem em educação, Deputado Rogério Correia.  Não se

corta,  principalmente  descumprindo  uma  lei.  Não  podemos  aceitar  isso.  Muito

obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Presidente  Rômulo  Viegas,  Deputados,

telespectadores da TV Assembleia,  senhores,  senhoras,  servidores  da saúde que

assistem à nossa reunião, que começou na parte da manhã. Fiz questão de subir à

tribuna  para  fazer  também  a  discussão  da  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias.  O

Deputado Ulysses Gomes e  a  Deputada Maria  Tereza Lara já  explicitaram nossa

diferença em relação à LDO, no que diz respeito à aplicação dos recursos na saúde e

na educação.
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Voltarei a esse tema, porque, por mais que falemos, é preciso que a sociedade

mineira tome partido em defesa das verbas constitucionais de educação e saúde,

podendo desmascarar o que vem acontecendo em Minas Gerais, que é simplesmente

um desrespeito à Constituição, por  meio de um termo de ajustamento de gestão,

nitidamente inconstitucional, assinado pelo Tribunal de Contas, que deveria fiscalizar

as contas. O órgão que deveria fazer a fiscalização das contas atesta que não há o

cumprimento  do  mínimo constitucional,  mas  permite  que  o  governo descumpra a

Constituição. É como se dissessem: nós do Tribunal de Contas somos obrigados a

fiscalizar, mas nada faremos, não vamos agir. Em outras palavras, o governo pode,

no entender  do Tribunal  de Contas, permanecer burlando a legislação estadual  e,

mais grave, a legislação federal.

Antes de entrar nesse assunto, quero fazer uma abordagem geral sobre a LDO,

uma discussão  do  seu  conteúdo,  que  demonstra  a  diferença  que  o  Partido  dos

Trabalhadores e a esquerda, de maneira geral, têm da visão expressa pelo governo

de  Minas,  que,  no  meu entender,  tem  um  conteúdo  nitidamente  neoliberal.  Esse

conteúdo,  o  chamado  choque  de  gestão,  estará,  como está,  presente  na  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias. De 2012 para 2013, na previsão do governo, a arrecadação

aumentará de R$58.000.000.000,00 para R$67.000.000.000,00. Segundo o governo

do Estado, haverá aumento de arrecadação. De onde vem a maior parte da previsão

e da receita? Ela advém do ICMS, que em Minas é constituído, em grande parte, para

a taxação da luz, da telefonia e do petróleo. Em todos os casos, Minas Gerais cobra a

alíquota mais cara do Brasil.  Não há nenhum Estado que cobre mais alíquota de

ICMS na telefonia e na energia elétrica no Brasil.

Vocês já  ouviram os tucanos,  o PSDB, o setor  conservador,  a direita  no  Brasil

falando que querem reduzir a carga tributária. É muito comum ouvir isso. O Senador

Aécio Neves fala sempre em redução da carga tributária. Mas ele fala sobre essa

redução para os empresários, em especial para os grandes empresários. Mas para o

contribuinte, para o mais pobre não há redução da carga tributária. Tanto é, repito,

que  a  conta  de  luz  de  Minas  tem o  ICMS mais  caro  do  Brasil.  Ali  se  cobra  do

contribuinte a carga tributária mais alta do Brasil, e também na telefonia. É isso que

faz com que se aumente a arrecadação. O grosso da arrecadação vem daí.  Vem



1245
____________________________________________________________________________

também da exportação do minério  de Minas para o exterior.  Essa exportação de

minério é realizada agora de maneira avassaladora, sem questionamento ambiental e

social. Já falei sobre isso da tribuna. Para vocês terem uma ideia, uma determinada

empresa quer  construir  um mineroduto ligando o  Norte  de  Minas à Bahia,  o que

significa água indo embora em uma região com pouca água, não se importando com

o grau de pobreza a que será levada essa região do Estado de Minas Gerais, não se

importando também com os graves incidentes que isso causará no meio ambiente,

secando  nascentes,  vales  de  rios  e  assim  por  diante.  Mas  tudo  na  sanha

arrecadadora,  repito,  que  visa  ao  lucro  para  os  grandes,  para  os  quais  a  carga

tributária é diminuída, mas cobra-se essa carga tributária dos pequenos e também se

produz devastação social e ambiental, no caso das mineradoras.

Assim vai Minas Gerais, com um projeto extremamente conservador. A LDO terá

essa característica, se for feita a interpretação numérica do que está exposto nela.

Aqui teremos a TV a cabo que cobra o ICMS mais caro, assim como telefonia e luz.

Isso significa que o povo de Minas paga as contas de luz, telefone e internet mais

caras do Brasil. Essa é a carga tributária em cima dos mais pobres. Para os amigos

do Senador Aécio Neves, para os amigos do PSDB não há problema. O Hotel Fasano

pode vir para a Praça da Liberdade praticamente de graça. Não veio porque nós, do

Minas  sem Censura,  resistimos.  Para  os  amigos  tudo,  para  os  adversários  a  lei.

Assim vão funcionando as coisas em Minas Gerais, e o consumidor sai prejudicado.

Há um outro dado na LDO que chama a atenção e leva também ao conceito de

privatização  do  Estado.  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  neste  ano  de  2012  o

governo pagará R$93.000.000,00 às PPPs, às empresas privadas que aderiram a

esse modelo. Para 2013, a previsão é de R$286.000.000,00. O Estado passará a

dispor de mais recursos a cada ano nas PPPs que realiza. Uma grande parte desses

recursos vai para o Mineirão. A empresa que fez o acordo de PPP terá margem de

lucro, proposta na PPP paga pelo governo do Estado.

Portanto o governo do Estado também pagará a margem de lucro dessa empresa

terceirizada, cuja obra, feita com recursos do BNDES em sua grande maioria, poderia

ser  realizada  diretamente  pela  Ademg,  sem  necessidade de terceirização.  Mas  o

Estado  pagará  para  a  parceria  público-privada  e,  nesse  sentido,  ele  vai  se
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privatizando, como aconteceu com a Cemig e está acontecendo com a Copasa, com

a  PPP  do  Rio  Manso.  Aquela  velha  forma  neoliberal  tucana  de  tomar  dinheiro

emprestado,  pagar  juro alto  e,  para  tanto,  vender  as  empresas também cabe em

Minas  Gerais.  E  a  LDO vai  novamente  na  direção  desse  programa,  o  chamado

choque de gestão.

Portanto temos uma tarifa  social  muito  alta;  em outras  palavras,  há uma carga

tributária  elevadíssima  para  o  consumidor  -  só  se  refresca  no  tocante  à  carga

tributária para os grandes empresários, a fim de que façam os tais investimentos. As

tarifas são altas para que o ICMS cobrado do consumidor compense as bondades

feitas para os tais. Para isso o consumidor tem de pagar a conta, com o aumento de

alíquotas do ICMS, que são as maiores do Brasil, repito, na conta de luz, na conta de

água, na conta de telefone, na conta da internet, e assim por diante.

Quanto  à  privatização  do  Estado,  os  dados  já  estão  postos  na  própria  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias. Mas qual é a contrapartida disso? Se há esse aumento de

aproximadamente 15,77% na receita, de 58 bilhões para 67 bilhões, o que haverá de

previsão de crescimento para a folha do  servidor  público  será de apenas 14,3%,

portanto  não  alcança o  índice  de  crescimento  da  receita.  Aplica-se  novamente  o

choque de gestão  nos servidores  públicos,  que não têm o  seu salário  nem suas

condições de trabalho melhoradas na mesma perspectiva em que se aumentou a

arrecadação. Nesse caso se arrocha mais, e o governo não aplica para os servidores

públicos o percentual correspondente ao crescimento obtido. Portanto é basicamente

o crescimento vegetativo, porém menor que a previsão de crescimento da receita.

Então podem entender que o governo está endurecendo para não negociar com

vocês, servidores da saúde - assim como fez com os servidores da educação -, de

maneira  digna,  porque quer,  novamente,  aplicar  o choque de gestão.  E a  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias mostra claramente onde está o arrocho e o que significa o

choque de gestão na lei. Portanto não há nenhuma previsão de reajuste, a não ser as

que foram feitas  anteriormente;  mas nada que  respeite  os  interesses  do  servidor

público, mesmo com a previsão de aumento da receita.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem também, Deputados, Deputadas, servidores

da saúde aqui  presentes,  outro enfoque muito conservador,  que é a ausência de
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participação  popular  na  elaboração  das  leis.  É  feita  de  modo  completamente

tecnicista. Assentaram-se no escritório na Cidade Administrativa, aliás, caríssima - iria

ficar em 700 ou 800 milhões, mas custou 1,5 bilhão -, onde os servidores estão muito

mal alojados, reclamando porque não têm transporte com dignidade, a alimentação é

cara, a Cidade Administrativa está rachando e, apesar de novíssima, está caindo aos

pedaços, cheia de problemas, o trânsito para o Vetor Norte da cidade é um inferno;

enfim,  tudo  aquilo  feito  sem  nenhuma  discussão,  para  dizer  que  Aécio  fez  uma

“Brasilinha”.  Cinquenta  anos  depois  de  Juscelino  Kubitschek,  Aécio  fez  uma

“Brasilinha”. E, como se diz, não é nem “moderna”; 50 anos depois de JK, Aécio fez

uma “Brasilinha”. Gastou 1,5 bilhão; a obra mais cara do governo Aécio Neves foi a

“Brasilinha”. E lá, da “Brasilinha”, eles fazem a LDO. Não perguntam nada a ninguém.

O povo discutiu algum artigo da LDO? Não; o povo é um detalhe, o que importa são

as elaborações feitas pelos técnicos do governo, responsáveis pela Lei de Diretrizes

Orçamentárias. Portanto a LDO não tem participação popular. É diferente do PT, que,

quando  governa,  faz  o  Orçamento  Participativo,  coloca-o  em  debate,  chama  a

população, vê onde serão alocados os investimentos.

Eles falam que é democracia demais. Mas é bom porque, quanto mais democracia,

melhor será. Não precisa se assentar à mesa e rascunhar, porque agora tudo é feito

na internet. Rapidinho se faz uma LDO, mas ela é completamente burocrática. É uma

característica ou outra do modo de governar. É a gestão tecnicista e burocrática, é o

choque de gestão. O choque de gestão só pode ser feito burocraticamente porque, se

colocarem o povo para participar, ele não aceita o choque de gestão. Só pode aplicar

um choque de gestão se não houver participação popular.  É contraditório,  porque

participação popular é uma coisa e choque de gestão é outra. É uma outra diferença

importante na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias que estamos vendo por

aqui.

Antes de entrar na questão da educação e da saúde, quero fazer uma análise geral

de como o governo fez a previsão do seu aumento de receita. Ele vai aproveitar o que

há de bom no Brasil, porque vai fazer a previsão com o crescimento nacional do PIB

das receitas. Ou seja, em Minas não há por parte do governo nenhuma elaboração de

desenvolvimento real para o Estado, a não ser aquilo que eu disse, que é aumentar
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as alíquotas do ICMS para o consumidor e os minerodutos, a extração de minério,

que é feita, cada vez menos, atendendo às questões ambientais e ao povo, e mais

aos  interesses  meramente  econômicos  das  grandes  empresas,  das  grandes

mineradoras.

Faço  uma  ressalva  para  dizer  que  conseguimos  aprovar,  na  Comissão  de

Constituição e Justiça - agradeço ao Sebastião Costa, Presidente da Comissão, que

presidiu muito bem a reunião -, a legalidade de um projeto de lei que vai fazer com

que  preservemos  a  Serra  da  Moeda.  Espero  que  sejamos  vitoriosos  no  final  do

processo,  que  é  exatamente  para  não permitir  que  a  sanha  das  mineradoras  vá

devastando  o  meio  ambiente.  Estamos  tentando  preservar,  no  entorno  de  Belo

Horizonte, a Serra da Moeda, uma serra maravilhosa. Ela tem uma fauna e uma flora

muito bonitas, próprias da região, muitas nascentes, muitas cachoeiras. A empresa

Ferrous já está de olho nessa serra para tirar minério e levar para fora. Precisamos

preservar a serrinha.

Agradeço  aos  Deputados  da  Comissão  de  Justiça  que  nos  ajudaram  nessa

preservação,  esse é  um pouco do modelo  de  desenvolvimento  que  não leva  em

consideração o social  e  o ambiental.  Os dados de projeção do governo foram de

projeção nacional, por exemplo, a previsão da taxa Selic era de 9,75%, mas nós já a

baixamos para 8%. A Dilma nos surpreende, porque jogou a taxa Selic lá embaixo. O

governo trabalhava, em Minas, com 9,75% em 2012, depois 9%, 8,5% e 8%, em

2015. Já pegamos os 8% de 2015 e os trouxemos para 2012. Então a taxa Selic será

ainda menor, o que é muito bom para as contas públicas. Mas esse é um dado do

governo federal, a diminuição da taxa de juros. Vocês se lembram do nosso querido

José  Alencar,  nosso  falecido  Vice-Presidente  da  República,  tencionando  sempre

baixar a taxa de juros. E a Presidente Dilma disse aos bancos que, por bem ou por

mal,  baixaríamos  a  taxa  de  juros.  Essa  taxa,  neste  ano,  já  chegou  a  8%.

Descontando-se a inflação, que ficará em torno de 3,5% a 4%, vamos ter uma taxa

real de juros por volta de 4%, que já foi muito inferior a todos os anos da história do

Brasil. Como disse o Presidente Lula, nunca antes na história do Brasil se trabalhou

com uma taxa de juros tão pequena, o que favorece as contas do governo. Então

esse é um dado nacional que favorece o Estado de Minas Gerais. Portanto, quando o
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Estado, apesar do governo, continua crescendo, é bom prestar atenção nos dados

nacionais. A previsão da inflação medida pelo IPDI, para este ano, é de 3,94%; em

2013, de 5,62%; para 2014, de 4,5%; e, em 2015, de 4,5%, também a menor inflação

que o Brasil já teve em todos os tempos. Isso também é compromisso da Presidente

Dilma, que vai nos ajudar no controle das contas.

Quando se fala em déficit zero, o que existe é um controle nacional das contas

brasileiras.  Já  pagamos  ao  FMI,  resolvemos  esse  problema herdado  do  governo

Fernando Henrique.  Em  Minas,  ao  contrário,  descobrimos  que  o  déficit  zero,  tão

falado nos oito  anos do governo Anastasia,  era  uma falácia em Minas Gerais.  O

Deputado Adelmo Carneiro Leão foi quem mais trabalhou na discussão da questão da

dívida na Assembleia Legislativa. Já temos uma dívida de cerca de 60 bilhões só com

o governo federal e mais 10 bilhões com outras instituições. É uma dívida de 70

bilhões. Minas Gerais é o Estado que mais deve. O déficit zero é uma mentira. O

déficit aqui é altíssimo, não há déficit zero. São 70 bilhões de dívida.

O Adelmo está dizendo que, no governo Aécio, a dívida registrou um aumento de 40

bilhões. É o choque de gestão. Houve um déficit  de 40 bilhões no governo Aécio.

Então, ele falava que as contas estavam controladas, falava em déficit zero e em

choque de gestão, mas o Estado estava se endividando. É o velho modelo tucano.

Até rimou: o Estado se endividando e o velho modelo tucano. E por aí vai. Essa é a

dívida. Concedo aparte ao Deputado Adelmo, que entende melhor desse assunto.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Rogério, apenas para esclarecer

essa questão sobre o choque de gestão e o déficit  zero,  estamos vendo agora o

Aécio  Neves,  Senador  da  República  do  Brasil,  dizendo  que  uma  das  questões

importantes para ele – e o é também para todos nós -  é enfrentar  a questão do

endividamento do Estado. Durante oito anos, alguém ouviu o Governador Aécio falar

algo sobre a dívida? Ele foi absolutamente silencioso sobre isso. Agora está dizendo

que enfrentará esse problema, como se essa fosse uma questão mágica e tivesse

florescido agora. Que bom que ele está nessa luta para tratar da negociação! Quero

apenas lembrar que esse jogo de palavras tem transformado o déficit zero e o choque

de  gestão  num  jogo  de  “marketing”,  que  não  tem  efeito  para  os  resultados  que

desejamos obter para o nosso Estado. Que bom! Que venha o então Senador da
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República lutar para tratarmos da renegociação dessa dívida! Porém, durante os oito

anos em que ele foi Governador, assinou um acordo com a Cemig que tem cláusulas

graves, porque a coloca em risco de ser privatizada. O acordo, os ajustes falam da

dívida do Estado com a União, que tem que ser revista mesmo.

A Presidenta Dilma está sinalizando que é ela quem fará isso, que isso não será

feito por aqui. O acordo com a Cemig é muito pior. Nesse acordo, além da taxa de

correção ser o IGP-DI, o índice de correção é de 8,18%. E o mais grave ainda são as

cotas não pagas. É preciso lembrar que o governo de Minas não pagou as cotas que

deveria pagar à Cemig. Além desse ajuste, há juros de mora de 1% ao mês, ou seja,

somam-se mais 12% de juros. Esse é o Governador que está dizendo agora que tem

que renegociar a dívida com a União.

O Deputado  Rogério  Correia*  -  É  verdade.  Em outras  palavras,  Adelmo,  Minas

quebrou. Se quisermos falar  em um português mais claro,  se quisermos falar  em

brasileiro: Aécio quebrou Minas. O governo Aécio Neves quebrou Minas, mas agora

está dizendo que vai renegociar. Que Minas está quebrada é um consenso, tanto que

estão correndo atrás para diminuir a taxa de juros da dívida que eles próprios fizeram.

No governo Aécio, foram mais 40 bilhões. Estão correndo atrás para aumentar os

“royalties”  do  minério.  Correm atrás para aumentar  os  “royalties”  do minério,  mas

votaram contra o “royalties”  do minério serem divididos igualmente pelos Estados,

porque isso não interessava ao Rio de Janeiro. Então, para fazer gracinha para o Rio

de Janeiro, votaram contra a distribuição equitativa dos “royalties” do petróleo, que é

muito  mais  dinheiro  do  que  o  aumento  dos  “royalties”  do  minério.  Minas  está

quebrada. Com propagandas de “royalties” de minério, correm atrás para diminuir os

juros, correm atrás para dizer que têm que arrumar dinheiro da saúde nacional, mas

não  investem  o  mínimo  aqui.  Falarei  sobre  esse  assunto  depois.  Minas  está

quebrada.

Agora, durante as eleições, veremos muitos políticos da base do governo, o próprio

Senador Aécio Neves e o Governador, no interior do Estado e também aqui em Belo

Horizonte  –  lembrem-se  do  que  falei  aqui  quando  virem  isso  na  televisão  -,

prometendo mundos e fundos.  Prometerão aos Prefeitos que,  se seus candidatos

forem eleitos, haverá investimento do Estado no interior. Prefeito, não acredite. Povo,
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não acredite.  Minas  está  quebrada.  Como darão recursos  aos  Prefeitos?  É mera

promessa  de  campanha.  Todos  ouviram  o  governo  do  Estado  dizer  que  está

quebrado. A Assembleia Legislativa fez propagandas, “outdoors”, vocês se lembram,

dizendo que Minas estava quebrada e que seria necessário diminuir a taxa de juros e

aumentar  “royalties”.  Não  foi  essa  a  propaganda?  Não  reconheceram  que  Minas

Gerais estava quebrada?

Agora,  entretanto,  na  campanha,  dirão  que  entregarão  obras  e  mais  obras  se

votarem nos seus candidatos. Farão aquele discurso. Não acreditem. Não esperem

do governo do Estado nada, pois ele está quebrado. Aécio quebrou Minas, essa é

uma realidade incontestável. Podem até afirmar que não foi ele quem quebrou, e até

aceitamos fazer essa discussão, mas o Estado está quebrado. E foram eles mesmos

que  disseram  isso.  Então,  quando  o  tucanato  chegar  prometendo  que  seus

candidatos  terão  recursos  do  governo  de  Minas,  o  povo  deverá  desconfiar.  Se

votarem em seus candidatos esperando recursos de Minas Gerais, verão que não

irão obras para o interior nem para lugar nenhum.

Aliás,  todo  investimento  feito  em  Minas  Gerais  vem  do  governo  federal,  e

continuarei  explicando  os  dados  que  estou  apresentando.  Eles  são  nacionais.  É

importante  falarmos  que  o  Brasil,  apesar  da  crise  internacional,  está  crescendo.

Vivemos uma crise internacional ainda muito grave, a crise do capitalismo. Não se

fala isso,  mas precisamos dizer que é a crise do capitalismo;  mais precisamente,

Deputada  Liza  Prado,  a  crise  do  neoliberalismo.  Esse  modelo  entrou  em  crise

internacionalmente,  apesar  de  o  considerarem  infalível.  Teóricos  do  capitalismo

disseram  que  ele  e  o  neoliberalismo  eram  a  última  experiência  histórica,  pois

tínhamos chegado à perfeição: o socialismo havia morrido e o capitalismo era eterno.

Fizeram juras de eterno amor ao capitalismo e disseram que havia acabado qualquer

esperança do povo mais pobre,  que o capitalismo era aquilo,  era o único regime

provável, viável e que neoliberalismo era eterno.

Vivemos maus momentos. Privatizaram tudo. Agora, esse modelo está em crise nos

Estados Unidos, na Europa, nos países árabes. A crise chegou forte no mundo todo.

E, na América Latina,  por  incrível  que pareça, os regimes de caráter democrático

conseguiram resistir a ela com um pensamento distinto do neoliberal: fazer com que o
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Estado realize investimentos de maneira a desenvolver seu mercado interno, dividir a

renda  e  fazer  com  que  os  pobres  façam  girar  a  roda  da  economia.  Essa  é  a

experiência  que  se  vive  no  Brasil,  na  Venezuela,  na  Argentina,  em  Cuba,  na

Colômbia,  países  que  passaram  a  seguir  o  chamado  modelo  popular,  no  qual  o

aquecimento do mercado interno é o mecanismo central.

Então,  quando  diz  que  os  pobres  salvaram  o  País  da  crise,  Lula  está

completamente correto. Esse é seu modo simples de explicar o fenômeno ocorrido.

Cinquenta milhões de pobres, que não tinham como gastar,  saíram da pobreza e

recebem agora alguma coisa do Bolsa Família, do Pronaf, do ProUni, do programa de

crédito,  programas  sociais  que  alimentaram  nosso  país.  Esses  pobres  que

antigamente não podiam andar de avião nem fazer turismo, mergulhados na miséria

absoluta, passaram a ter algum dinheiro para gastar aqui no Brasil. Assim, a roda da

economia girou, e a crise internacional não nos afetou, como aconteceu na Europa e

nos Estados Unidos. Simples assim.

Isso foi o que Lula fez com a divisão de renda. Com ela, o Brasil pôde ter um outro

patamar  de  desenvolvimento  de  seu  mercado  interno  e  relacionou-se  com  a

Argentina, a Bolívia, o Chile, a Venezuela, os países da África. E, por meio desse

novo  mercado  -  e  não da Alca,  que  os  Estados  Unidos  queriam  fazer  para  nos

transformar em seu território e em seu curral -, tivemos um relacionamento externo

que dignificou a América Latina e a América do Sul e fortaleceu os regimes populares.

Esse novo modelo foi um alento para o mundo, e a crise externa não chegou aqui

com essa dimensão. Por isso, com toda a crise internacional posta, o nosso país e a

América  Latina  passaram  a  ter  índices  de  crescimento,  ainda  não  aqueles  que

gostaríamos, porém o Brasil passou a ter um crescimento do produto interno bruto

todo ano em torno de 2,5%, 4%; teve ano que foi 7%, e este ano deve ficar em torno

de 3,5%, talvez 4%. A expectativa para 2013 é de chegarmos a 5% do crescimento;

em 2014, 6%; em 2015, 5,5%; enfim que tenhamos uma média de crescimento entre

4% e 6%, e que essa média de crescimento constante no Brasil faça com que o País

não tenha mais desemprego, que os índices de miséria vão caindo, que é o que está

acontecendo. Portanto, vocês podem ver que o índice de desemprego no Brasil está

abaixo de 7%, o que é considerado quase pleno emprego. Na Europa, os índices de
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desemprego  estão  chegando  a  22%,  25%  na  crise  europeia.  Deu  para  notar  a

diferença entre um modelo e outro, o modelo neoliberal e o modelo democrático e

popular de investimento e desenvolvimento.

Está tudo pronto? Não, pessoal. Vou dizer sinceramente que não está tudo pronto.

Deputado  Duarte  Bechir,  V.  Exa.  que  faz  parte  PSD,  da  base  de  governo  da

Presidenta  Dilma,  assim  como  a  Deputada  Liza  Prado,  não  acho  que  está  tudo

pronto. Sou um crítico. Nosso governo ainda é tímido em mudanças mais profundas

que deveria haver na sociedade, de reformas estruturais mais profundas. A reforma

política  precisa  ser  feita.  Enquanto  não  se  falar  em  reforma  política,  será  uma

negociação para lá e para cá no parlamento como um todo. Assim, os partidos se

enfraquecem, e você não consegue direcionar um programa. Tem que negociar um

programa que foi aprovado, e ele não pode ser implementado com vigor. Precisamos

de uma reforma política.

Precisamos  aprofundar  a  reforma agrária.  A reforma agrária  no  Brasil  não  está

concluída; tem muita gente sem terra. A agricultura familiar precisa se sobrepor ao

agronegócio. Aqui ainda se concilia agronegócio com agricultura familiar. Precisamos

ter  claramente o modelo  da  agricultura familiar,  que seja  o  modelo  majoritário  no

campo e não o modelo das grandes empresas agrícolas. Não estamos fazendo isso.

O governo não tem essa clareza, e digo isso com sinceridade. Precisamos ter mais

investimento na saúde. Essa emenda de 10% na Constituição Federal é mais do que

justa. Assinei e acho que a Presidenta Dilma tem que avançar nisso; a Federação tem

que  ter  também  seu  compromisso  com  a  saúde.  Precisamos  colocar  o  PIB  da

educação nos 10% e resolver  o problema da greve das federais.  Criamos muitas

vagas  nas  universidades,  mas  é  preciso  cuidar  também  do  servidor  público,  do

professor  federal,  que  está  em  greve.  Estes  pontos  precisam  ser  trabalhados  no

nosso governo. São os pontos das reformas estruturais de que o Brasil precisa, e nós

precisamos aprofundá-las.

Mas  vejam  vocês  que  isso  é  num  conceito  de  desenvolvimento  de  um  projeto

democrático  popular.  Jamais  pode  ser  feito  e,  pelo  contrário,  só  nos  trará  mais

prejuízo  se  houver  o  avanço do modelo  neoliberal,  como aqui  em  Minas  Gerais,

porque  essa é  a  diferença fundamental.  Aqui  não se  procura  avançar  e  resolver,



1254
____________________________________________________________________________

procura-se justificar que sempre terá que ser ruim assim para os demais setores. Aqui

não se avança, apenas se justifica o que está ruim e diz que é daí para pior. Essa é a

diferença crucial, que é a diferença do modelo. Então, o choque de gestão é isso que

está aí para pior. Com o choque de gestão, você não tem a capacidade de reclamar e

avançar nas plataformas colocadas pelo movimento social. Esses dados nacionais

alimentam e favorecem os nossos orçamentos em Minas Gerais para que sejam mais

generosos  de  aplicações  sociais  do  que  têm sido.  O  choque  de  gestão,  modelo

neoliberal, não. Ele impossibilita avanços. Gostaria de fazer uma abordagem disso

aqui. Eu a faço após ter feito críticas a avanços sociais que eu acho que o nosso

governo federal da Presidenta Dilma precisa ter, mas isso me qualifica a dizer que

aqui estamos bem atrás dessas questões. Não podemos justificar o que tem sido

feito. Na LDO temos uma emenda anunciada pela Deputada Maria Tereza Lara e pelo

Deputado Ulysses Gomes em relação à saúde e à educação.

Não se pode, em nome de nada disso, descumprir uma Constituição. Em 1988, o

povo brasileiro saiu vitorioso em duas questões sociais importantes: a aplicação do

mínimo constitucional na saúde e na educação. Isso aconteceu em 1988, mas muitos

dos  que  aqui  estão  são jovens  e  não se  lembram  desse  tempo de  mobilização.

Fizemos muitas greves. Naquela época, eu era sindicalista. Fui fundador da CUT e do

Sind-UTE. Fizemos muitas greves até 1988 para incluir vários pontos na Constituição,

mas principalmente dois que são exatamente os mínimos constitucionais de 25% na

educação e de 12% na saúde. Foi grande a nossa luta.

Elegemos  uma  maioria  de  Deputados  progressistas,  mas  existia  uma  base

conservadora chamada Centrão, na Câmara Federal,  que naquela época procurou

impedir os avanços. Entretanto, conseguimos formar uma maioria comandada pelo

Deputado Federal Ulysses Guimarães, do PMDB. O Lula era Deputado Constituinte,

e o movimento social era efervescente. Após muita luta, essas vitórias foram postas

na Constituição e não podem retroagir.

Nada  justifica  o  que  tem  sido  feito  agora.  A  LDO  não  pode  ser  aprovada

sacramentando  um  investimento  menor  do  que  o  estabelecido  na  Constituição

Federal. Isso é nitidamente inconstitucional. Atuando como Líder do PT, junto com o

Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  Líder  do  PMDB,  ou  seja,  nossas  bancadas  e  o
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Ministério  Público fizeram uma discussão séria sobre esse tal de TAG, que vimos

denunciando aqui quase diariamente. O TAG é a confissão de que o governo não

aplica os 12% na saúde e os 25% na educação. O governo confessa, ou melhor,

assina com o Tribunal de Contas metas que vão estabelecer apenas para o futuro o

alcance daquilo que a Constituição determina desde 1988. Ele assina, confessa e diz

que não cumpriu e que não vai cumprir. Aliás, o Tribunal de Contas jamais deveria ter

assinado algo desse tipo. Isso só acontece em Minas Gerais. Só em Minas Gerais

existe isso. Somente o Tribunal de Contas de Minas Gerais pôde fazer isso com o

auxílio do relator Mauri Torres, que, coincidência ou não, foi o último Líder do Governo

na Assembleia Legislativa  antes  de  ir  para  o  Tribunal  de  Contas.  O ex-Deputado

Mauri  Torres  possibilitou  que fosse feito  um acordo inusitado  entre  o  Tribunal  de

Contas e o governo, ferindo nitidamente a Constituição do Estado.

Felizmente,  hoje,  tenho  uma  notícia  boa  para  dar  para  vocês.  Anteontem,  o

Ministério  Público  de  Minas  Gerais  propôs  uma ação para  anular  esse TAG.  Foi

proposta pelo Ministério Público a anulação do TAG celebrado entre o governo do

Estado e o Tribunal de Contas. Isso está na página oficial do Ministério Público. Esse

ato foi feito a três mãos, isto é, pelo Dr.  Eduardo Nepomuceno, da Promotoria de

Defesa do Patrimônio Público;  pela Dra. Josely Ramos Pontes,  da Promotoria de

Defesa da Saúde; e pela Dra. Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick, da Promotoria

de Defesa da Educação. Essas três pessoas propuseram conjuntamente uma ação

civil  pública,  solicitaram uma liminar  para suspender  o TAG, o julgamento final,  a

anulação do ato, sob pena de multa de R$100.000,00 a R$1.000.000,00 por dia de

descumprimento.

O Ministério Público agiu, e tenho certeza de que sairá vitorioso, porque não há

jurista que me faça convencer de que o governo pode fazer um acordo para não

pagar o mínimo constitucional. Isso não existe. Está escrito na Constituição 12% e

25%. Não pode haver TAG que substitua a Constituição Federal. Do contrário, vamos

rasgar a Constituição Federal e jogá-la no lixo, assim como o Tribunal de Justiça e o

Supremo Tribunal Federal.  Joga tudo no lixo e diga que acabou a democracia no

Brasil.  Os  poderes  não  existem  mais.  O  que  existe  é  o  conchavo  político,  que

substitui tudo. A Constituição é nitidamente clara: 12% e 25%. Não pode haver TAG
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que mude isso. Um determinado Estado não pode dizer que não tem dinheiro e que

por isso não vai cumprir esses percentuais constitucionais. Isso não existe. O governo

pode até não pagar, mas depois sofrerá as consequências desse ato. Mas ele não

pode assinar um termo em que o Tribunal de Contas o liberte do cumprimento da

Constituição. Deputado Adelmo Carneiro Leão, essa eu nunca vi, e olha que o Prof.

Anastasia  é  doutor  nesse  assunto.  Ele  deve  estar  morrendo  de  vergonha.

Sinceramente, o Prof. Anastasia deve estar se contorcendo, porque sabe que isso é

inconstitucional.

Nem o “Dr. Aeceu” segurou essa. Nem o “Dr. Aeceu” conseguiu sufocar o Ministério

Público para não entrar com essa ação. Aqui é “Dr. Aeceu”, não é Dr. Alceu. Ele faz o

que o Senador Aécio Neves manda. Nem ele conseguiu calar o Ministério Público.

Então, as três Promotorias - de Defesa do Patrimônio Público, de Defesa da Saúde e

de Defesa da Educação - entraram com uma ação no Tribunal de Justiça para anular

o TAG. Tenho certeza de que ela será vitoriosa. Sabem o que isso significa? Mais

R$700.000.000,00 para a saúde.

Dá para atender a reivindicação de vocês. Falem com a Bia, a Presidente da CUT.

Tomás,  você  que  é  da  CUT,  fala  isso  com  a  Bia.  Serão  também  mais

R$700.000.000,00 para a educação. Dá para atender a reivindicação da educação,

que está sufocada. Os meus colegas professores estão sofrendo com o tal do TAG.

De 2003 a 2010, foram R$15.000.000.000,00 de prejuízos somados, na educação e

saúde. No ano de 2012 isso não vingará porque terão de recolocar esses recursos.

Seriam R$700.000.000,00.

Então,  está  aqui  a  ação.  Entrem  depois...  Não  vou  ler  toda  ela,  pois  é  longa.

Contudo,  alguns  pontos  são  importantes.  Vejam  o  que  diz  o  Ministério  Público:

“Segundo  apurou o  Ministério  Público,  a  assinatura  do  TAG pelo  governo  teve  o

objetivo de ajustar irregularidades na gestão dos recursos públicos” - ou seja, eles

confessam que houve irregularidades - “apontadas pelo próprio Tribunal de Contas.

Pelo instrumento,  o Executivo Estadual comprometeu-se a adequar  sua execução

orçamentária pra alcançar  os índices mínimos previstos na CF até o exercício de

2014. Em termos práticos, o acordo fixou percentuais de 9,68% e 10,84% em vez dos

12% para a área da saúde, e 22,82% e 23,91% ao invés dos 25% para aplicação na
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área de educação, para os respectivos exercícios de 2012 e 2013. Os Promotores de

Justiça,  entretanto,  esclarecem  que  ‘esses  percentuais  não  encontram  nenhuma

fundamentação ou razão jurídica, nem financeira, tratando-se de mera sugestão do

Conselheiro relator do Tribunal de Contas para o que se denomina ajuste de metas’.

Segundo representantes do Ministério Público, a legislação brasileira estabelece que

os Estados e o Distrito Federal aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos

de saúde, no mínimo, 12% da arrecadação dos impostos e que esse percentual já

deveria ser alcançado no ano de 2004. O Ministério Público entende que 'a aplicação

dos mencionados recursos orçamentários no custeio de ações e serviços públicos de

saúde não é  matéria  posta  à  discricionaridade do Executivo,  sujeita  a avaliações

acerca  da  sua  oportunidade  e  conveniência.  Ao  contrário,  trata-se  de  ato

administrativo vinculado, do qual não pode o administrador público se furtar'. Quanto

à educação, conforme os autores da ação civil pública, a Constituição Federal é clara

ao estabelecer que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apliquem na área,

no  mínimo,  25%  da  receita  resultante  de  impostos.  'Não  cabe  qualquer  tipo  de

ressalva  ou  interpretação,  tratando-se  de  norma  expressa',  esclarecem  os

Promotores de Justiça”. Mais: “O pedido do Ministério Público para a antecipação de

tutela, com a consequente suspensão do TAG, busca evitar efeitos nocivos nas áreas

de saúde e educação para a população mineira. Conforme a ação civil pública, 'a

demora  na  decisão,  o  que  permitiria  ao  Estado  descumprir  a  lei  e  submeter  a

população de Minas Gerais ao subfinanciamento do SUS, equivale a colocar a vida

em risco ou em patamares desumanos'. Em relação à educação, os Promotores de

Justiça  apontam 'riscos  de  prejuízo  irreparável  para,  ao  menos,  uma geração de

alunos do ensino básico, já abalada com recente greve de professores'”.  Isso é o

Ministério Público. Essa greve foi de 112 dias.

Deputadas e Deputados, esta Casa Legislativa não pode fingir que isso não está

acontecendo,  ou seja,  não pode fingir  que o  Tribunal  de  Contas e o  governo do

Estado estão aplicando o que o Ministério Público diz, que é o que está expresso na

Constituição Federal. O Ministério Público diz que um Governador não pode julgar se

tem ou não condições de acatar o mínimo constitucional. Isso não pode acontecer.

Por isso esse mínimo consta na Constituição. Nesse caso, há que se cumprir. Um
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Prefeito não pode dizer que,  neste ano,  não aplicará 15% na saúde, que aplicará

somente 10% porque está sem dinheiro. Um Prefeito não pode fazer isso. Ele tem de

aplicar o que está previsto. Se disser que não tem dinheiro, terá de dar um jeito. Ele

terá de cortar de outro setor, mas, na saúde, terá de aplicar. Não é isso o que diz o

Tribunal de Contas? Isso deveria acontecer também no Estado. É óbvio.

Um Prefeito  não pode dizer  que aplicar  25% na educação é  muito  para  o seu

Município e que precisa de mais asfalto. O asfalto é necessário, mas os 25% têm de

ser aplicados, pois a Constituição não permite que seja aplicado menos. A exigência

consta na Constituição, e o Governador, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e

a  Assembleia  Legislativa  sabem  disso.  A  reação  na  Assembleia  Legislativa  foi

somente da Oposição. Os Deputados do governo não foram solidários. Eles vão à

tribuna para dizer: “Mas a Dilma não está pagando os 10%”. Sou a favor de que

sejam pagos os 10%. Disse isso aqui, claramente, mas, lá, isso ainda não é lei. A

Presidente Dilma não está burlando a Constituição. Está errado não aplicar? Também

acho que está. O Congresso Nacional está errado em não obrigá-la a fazer isso?

Acho que sim, mas ela não está ferindo a Constituição. Isso não pode ser desculpa

para não se aplicar aqui o que manda a Constituição. Isso é óbvio. E os Deputados

sabem disso.

Não adianta falarem aqui que em São Paulo... Há Deputado que fala até da Albânia:

“Na Albânia aconteceu isso e aquilo”. Não sei o que está acontecendo lá, mas devem

estar errados também. Sugiro ao Deputado que estude mais sobre Minas Gerais e se

preocupe um pouco mais com o nosso Estado. Quando for à Europa e se naturalizar

albanês,  poderá  tentar  melhorar  o  sistema  democrático  da  Albânia,  mas,  por

enquanto,  vamos cuidar  um pouco do nosso Estado.  Já temos muitos  problemas

aqui. Não podemos dar a justificativa de que não temos condições de fazer nada aqui

porque a Albânia está com problemas.

Dizem que a Bahia está com problemas, pois há lá uma greve que já dura 90 dias.

Garanto que há Deputados na Bahia defendendo os professores e dizendo: “Têm de

cumprir”. Se eu estivesse lá, estaria fazendo isso, mesmo que o governo fosse do PT.

Essa é a nossa obrigação. Mas isso não pode significar que em Minas Gerais não se

pode fazer nada.
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Deputado Dilzon Melo, V. Exa.,  que tem experiência nisso, imagine se tudo que

acontece de errado lá fora servisse para justificar o que não é feito aqui. Coisa errada

existe em todo lugar. Fomos eleitos para arrumar as coisas aqui. Não estou dizendo

que não se podem apresentar críticas a outros locais, mas vamos olhar um pouco os

problemas daqui.

Nesse caso da saúde e da educação – e o Ministério Público entrou com essa ação

–, temos de alertar o Tribunal de Justiça para que olhe isso com bastante carinho. Sei

que  os  Desembargadores  constatarão  que  o  acordo  é  inconstitucional,  pois  são

estudiosos, conscientes e entendem do assunto muito mais do que eu. Quem sou eu

para chamar a atenção para isso? Gostaria apenas de pedir reforço para que olhem

rapidamente essa questão, pois quanto mais demoram menos dinheiro é aplicado.

Já existe uma ação do setor do Ministério Público encarregado da área da saúde

para resgatar  o que não foi  aplicado anteriormente,  que são R$7.000.000.000,00.

Esse valor deve ser ressarcido aos cofres públicos pelo responsável à época. Direi o

nome do responsável, apesar de alguns Deputados não gostarem disso, mas a ação

é contra o Senador Aécio Neves, que era o Governador. Nessa ação, foi pedido o

ressarcimento  de  R$4.300.000.000,00.  Ele  já  é  réu  nesse  processo.  É  claro  que

alguns jornais não publicam isso de jeito nenhum, mas ele é réu nesse processo, pois

deve à saúde R$4.300.000.000,00.

Podem digitar no Google: “saúde, réu, Governador Aécio Neves”. Vocês verão que

ele terá de ressarcir R$4.300.000.000,00. Agora o déficit é maior, segundo os cálculos

que fizemos. É evidente que ele não pagará isso. O prejuízo ficou para quem? Para o

povo  mais  pobre  e  para  os  servidores.  Essa  é  uma  homenagem  aos  nossos

servidores. Entrem em um hospital público, no Hospital João XXIII, na Fhemig, no

Hospital  Júlia  Kubitschek  e  na  Maternidade  Odete  Valadares,  para  verificar  a

situação.

Vão lá  ver  como essa turma “rala”,  viu,  não é fácil.  E eles  ganham um salário

pequenininho.  Não  dá  para  não  aplicar  os  12%.  As  condições  de  trabalho  são

precárias, é um sofrimento. Nas escolas, a mesma coisa. Dei aula na rede estadual

durante 10 anos, de 1978 a 1988. Estou fora da sala de aula há muito tempo. Fui

eleito  Vereador  e depois  Deputado.  Hoje  as  condições são ainda mais precárias,
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porque as salas estão muito cheias. Ampliou-se a escolaridade em todas as esferas.

Isso foi bom para o Brasil. Isso não é de agora. Massificou-se o ensino, e hoje as

camadas populares estudam. Ainda bem, não é? Mas as condições de trabalho dos

professores também ficaram muito ruins, com as salas muito cheias. Não é fácil um

professor se aposentar com 25, 30 anos de serviço.

Acho que algumas medidas do governo são picuinhas, não acredito que sejam para

contenção de despesa. Deputado Dilzon Melo, não é possível que uma professora

não possa alimentar-se da merenda escolar.  Isso só existe em Minas Gerais.  Na

interpretação da lei que estabelece que a alimentação é para o aluno, foi concluído

aqui em Minas que a professora não pode se alimentar da merenda escolar. A auxiliar

de serviço tem de levar escondido o prato de comida para a professora. É coisa de

maluco. A professora dá aula de manhã, almoça e, à tarde, depois de dar três aulas

seguidas, tem um intervalo de 15 minutos. A merenda é muito importante, Deputado

Adelmo Carneiro Leão, para que ela se fortaleça e dê mais duas aulas. Só que ela

não pode comer da merenda dos alunos - concedida por meio do PNAE -, que aliás é

muito boa. Ela é comprada diretamente do pequeno produtor. Então, há lá um arroz

com feijão reforçados, o ovo, a broa de fubá.

O PNAE é um programa fantástico. Tive a honra de ajudar a construí-lo em Minas

Gerais  quando  fui  Delegado  do  Ministério  de  Desenvolvimento  Agrário.  Agora,  a

coitada da professora não pode fazer essa alimentação. Mas em 15 minutos também

não dá para ela sair da escola e comer em outro lugar. Então, tem de ficar com fome

ou levar para a escola desde de manhã cedo uma marmitinha para esquentar. Tem

lógica isso? Dizer que isso é lei do MEC é um absurdo. Nenhum Estado tem isso.

Nunca ouvi dizer que um Prefeito fez isso. Vocês acham que um Prefeito vai fazer

isso com a professora? Se fizer,  o  pessoal da cidade vai  bater  nele.  Imaginem a

revolta que será. Aqui, em Minas, a Secretaria diz: “Não, baixa uma norma que diga

que as professoras não podem se alimentar”. Acho que isso não é nem contenção de

despesa porque, geralmente, essa comida sobra e é utilizada como lavagem para

porco. É maldade mesmo. Em alguns casos é perseguição por causa disso aqui. O

Ministério Público diz: “Riscos de prejuízo irreparável para, ao menos, uma geração

de alunos do ensino público”.



1261
____________________________________________________________________________

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Esgotado o prazo destinado a esta reunião,  a Presidência a

encerra,  desconvocando  a  extraordinária  de  hoje,  às  20  horas,  e  convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.865/2011

Comissão de Constituição e Justiça

De  autoria  do  Deputado  Fábio  Cherem,  a  proposição  em  epígrafe  “institui  a

obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros a todos os funcionários

dos centros de educação infantil instalados no Estado e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/5/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

O relator apresentou requerimento na reunião do dia 4/10/2011, solicitando fosse a

proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Educação, para que essa

Pasta se manifestasse sobre a medida contida na  proposição.  A resposta a essa

diligência encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

A proposição em análise pretende, nos termos de seu art. 1º, obrigar a participação,

em cursos de primeiros socorros, de todos os servidores dos centros de educação

infantil da rede pública e particular do Estado, bem como dos Municípios.

Tais cursos seriam, conforme dispõe o art. 2º do projeto, ministrados por entidades

especializadas sediadas no Estado, por policiais militares ou bombeiros do Estado. O

parágrafo único do art. 2º ainda dispõe que o curso terá periodicidade anual.

Por fim, o projeto estabelece que cabe ao Poder Executivo definir os critérios para

implementação dos cursos de primeiros socorros, por meio da regulamentação da lei,

no prazo de sessenta dias a partir da data de sua publicação.
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O  autor  argumenta  em  sua  justificação  que  “é  necessário  e  razoável  que  os

profissionais que estão em contato com nossas crianças durante o período escolar

estejam aptos para agir com prontidão, segurança e de modo correto nos casos em

que ocorrerem acidentes, já que os primeiros socorros, quando prestados de maneira

eficiente, são capazes de evitar sequelas graves ou minimizar efeitos de acidentes

[...]”.

Não obstante a importância da iniciativa,  o projeto encontra óbices de  natureza

constitucional que o impedem de tramitar nesta Casa.

Primeiramente, ressaltamos que a proposição, ao impor uma obrigação dirigida a

servidores municipais,  além de incorrer  em ofensa à  autonomia  municipal,  vai  de

encontro às normas relativas à organização do sistema nacional de educação.

Nos termos do § 3º do art. 211 da Constituição da República, os Estados atuarão

prioritariamente  no  ensino  fundamental  e  médio,  enquanto  os  Municípios  atuarão

prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. De acordo com o art.

17 da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e bases da

educação  nacional  –  LDB  –,  o  sistema  de  ensino  do  Estado  compreende  as

instituições  de  ensino  mantidas  pelo  poder  público  estadual,  as  instituições  de

educação superior mantidas pelo poder público municipal, as instituições de ensino

fundamental  e  médio  criadas  e  mantidas  pela  iniciativa  privada  e  os  órgãos  de

educação estaduais.

Tendo em vista o disposto no art.  10,  inciso  V,  da LDB, que determina que os

Estados incumbir-se-ão de baixar normas complementares para o seu sistema de

ensino,  entendemos  que  o  projeto  ultrapassa  sua  seara  de  atuação  ao  impor

obrigações  a  servidores  da  educação  infantil  dos  Municípios,  o  que  configura

ingerência do Estado nos sistema de ensino municipal.

No que tange à atribuição de obrigações aos servidores do sistema estadual de

educação, bem como aos policiais civis e bombeiros do Estado – estes subordinados

diretamente ao Governador do Estado –, entendemos que o projeto viola o princípio

da  repartição  funcional  entre  os  três  Poderes  do  Estado.  É  que,  segundo  o

mecanismo de freios  e  contrapesos  disposto  na  Constituição da República,  cabe

apenas ao Poder Executivo a iniciativa de proposição tratando de sua organização ou
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de regime jurídico de seus servidores.

Ademais,  o  art.  90,  XIV,  da  Constituição  Estadual  estabelece  que  compete

privativamente ao Governador do Estado dispor, na forma da lei, sobre a organização

e a atividade do Poder Executivo.

Por  fim,  cumpre-nos  ressaltar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  em

resposta à diligência formulada por esta Comissão, manifestou-se contrariamente à

proposta. Vejamos um trecho da nota técnica encaminhada:

“[...]  Claramente,  portanto,  o  projeto  dispõe  sobre  qualificação  de  servidores

públicos estaduais e municipais, da administração direta e indireta para o exercício de

suas funções.

Ocorre que a tramitação de projetos de lei de tal natureza somente pode ser feita

por iniciativa privativa do Titular do Poder executivo respectivo. Vale dizer, somente ao

Governador e Prefeitos é dada a prerrogativa de iniciar  projeto de lei  que objetiva

estabelecer  competências,  atribuições  e  qualificação  dos  servidores  estaduais  e

municipais, respectivamente. […]”

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.865/2011.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique -  Glaycon Franco - Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.117/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Dias o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/6/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Na reunião de 23/8/2011, o relator solicitou que a proposição fosse baixada em

diligência ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais – DER-MG –, entidade que detém a titularidade do bem, para que se

manifestasse sobre a viabilidade da matéria, e ao Prefeito Municipal de Antônio Dias,

para que declarasse sua aquiescência ao negócio pretendido.

De posse das respostas, passamos à análise do projeto.

Fundamentação

Trata o Projeto  de Lei  nº  2.117/2011 de autorizar  o Poder  Executivo a doar  ao

Município de Antônio Dias imóvel com área de 36.000m², situado nas localidades de

Bananal e Gandra, nesse Município, e registrado sob o nº 4.421, a fls. 280 do Livro 3-

E, no Cartório de Registro de Imóveis do Município de Antônio Dias.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e institui

normas para licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido bem

será  utilizado pela  administração pública municipal  em projetos  de  atendimento  à

comunidade.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o contrato deve ser

revestido de garantia, que, no caso em análise, está prevista no art. 2º do projeto, que

estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que o DER-MG manifestou-se favoravelmente à doação de área de

cerca de 16.000m2, a ser desmembrada da área total de 36.000m2, uma vez que

esta  área  se  encontra  desocupada  e  sem  expectativa  de  utilização  por  aquela

autarquia.

Ciente dessa informação, o Prefeito Municipal de Antônio Dias, por meio do Ofício

nº 226/2011, declarou que tem interesse em receber a área.

Após  a  elaboração  do  memorial  descritivo  da  parte  desocupada  do  terreno,
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constatou-se que a área é de 15.832,023m².

Em  decorrência  dessas  informações,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o

Substitutivo no 1, que tem o objetivo de identificar corretamente o doador do imóvel e

a  área  a  ser  doada,  em  conformidade  com  o  memorial  descritivo  apresentado,

adequando o texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.117/2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Antônio Dias o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

-  DER-MG  -  autorizado  a  doar  ao  Município  de  Antônio  Dias  imóvel  com  área

15.832,023m2 (quinze mil oitocentos e trinta e dois vírgula zero vinte e três metros

quadrados), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado da área de

36.000m2 (trinta e seis mil metros quadrados) situada nas localidades denominadas

Bananal e Gandra, naquele Município, e registrada sob o nº 4.421, a fls. 280 do Livro

3-E, no Cartório de Registro de Imóveis do Município de Antônio Dias.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à realização de

projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: partindo do ponto P1, definido pela

cerca de arame que cruza o Ribeirão Severo e definido pela coordenada plana UTM

7.828.488,793m  Norte  e  727.237,276m  Leste,  deste  seguindo  com  distância  de

27,550m  e  azimute  plano  de  113º21'06”  chega-se  ao  ponto  P2,  seguindo  com
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distância de 12,221m e azimute plano de 86º20'26” chega-se ao ponto P3, seguindo

com distância de 5,805m e azimute plano de 131º01'58” chega ao ponto P4, seguindo

com distância de 39,946m e azimute plano 109º06'44” chega ao ponto P5, seguindo

com distância de 24,582m e azimute plano de 91º18'53” chega ao ponto P6, seguindo

com  distância  de  24,469m  e  azimute  plano  de  140º13'40”  chega  ao  ponto  P7,

seguindo com distância de 28,309m e azimute plano de 153º00'08” chega ao ponto

P8, seguindo com distância de 15,225m e azimute plano de 157º32'48” chega ao

ponto P9, seguindo com distância de 6,365m e azimute plano de 191º41'03” chega ao

ponto P10, seguindo com distância de 17,039m e azimute plano de 210º57'54” chega

ao ponto P11, seguindo com distância de 11,395m e azimute plano de 188º51'17”

chega  ao  ponto  P12,  seguindo  com  distância  de  7,267m  e  azimute  plano  de

228º09'06” chega ao ponto P13, seguindo com distância de 12,908m e azimute plano

de 219º44'41” chega ao ponto P14, seguindo com distância de 21,433m e azimute

plano  de  232º00'20”  chega ao ponto  P15,  seguindo com distância  de  18,204m e

azimute  plano  de  269º39'25”  chega  ao  ponto  P16,  seguindo  com  distância  de

86,971m e azimute plano de 279º34'26” chega ao ponto P17, seguindo com distância

de  45,444m  e  azimute  plano  de  348º01'59”  chega  ao  ponto  P18,  seguindo  com

distância de 24,730m e azimute plano de 75º11'25” chega ao ponto P19, seguindo

com  distância  de  28,539m  e  azimute  plano  de  352º11'10”  chega  ao  ponto  P20,

seguindo com distância de 9,734m e azimute plano de 343º38'41” chega ao ponto

P21, seguindo com distância de 23,089m e azimute plano de 336º45'50” chega ao

ponto P22, seguindo com distância de 23,612m e azimute plano de 22º34'53” chega

ao ponto P1, ponto inicial  da descrição deste perímetro,  perfazendo uma área de

15.832,023m² (quinze mil oitocentos e trinta e dois vírgula zero vinte e três metros

quadrados).

Sala das Comissões, 17 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Glaycon

Franco - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.037/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria  do  Deputado Antônio Carlos  Arantes,  a proposição em epígrafe visa

incluir o acometido da Síndrome de Von Recklinghausen (neurofibromatose) no grupo

de pessoas com deficiência.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  31/3/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Cabe a este órgão colegiado analisar, preliminarmente, a proposição apresentada

quanto aos seus aspectos jurídico,  constitucional  e legal,  nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  3.037/2012 tem por  objetivo  reconhecer  como pessoa com

deficiência,  em  todo  o  território  do  Estado,  os  indivíduos  diagnosticados  com  a

Síndrome de Von Recklinghausen (neurofibromatose), garantindo-lhes a fruição dos

direitos e benefícios assegurados à pessoa com deficiência previstos na Constituição

do Estado,  inclusive  aqueles  mencionados nos arts.  218,  parágrafo  único,  e  224.

(arts. 1º e 2º do projeto de lei).

Pretende-se,  ainda,  estender  aos  indivíduos  acometidos  com  neurofibromatose

todos os benefícios sociais reconhecidos aos acometidos de outras deficiências (art.

3º do projeto de lei).

O projeto visa, ainda, determinar ao Poder Executivo a realização de estudos junto

às Secretarias  de Estado de Saúde,  de  Desenvolvimento Social  e  de  Trabalho e

Emprego,  com  o  objetivo  de  cadastrar  os  portadores  de  neurofibromatose  e  de

promover  o acompanhamento clínico,  social  e  laborativo,  de modo a proporcionar

mecanismos de amparo e de proteção humana (art. 4º do projeto de lei).

A justificação apresentada pelo Deputado baseia-se, inicialmente, na consideração

de que inexiste previsão legal  reconhecendo a Síndrome de Von Recklinghausen

como deficiência física, de modo que a proposição demonstra-se indispensável para

garantir às pessoas portadoras da síndrome os direitos constitucionais assegurados

às pessoas com deficiência.

O Deputado relata, ainda, que a neurofibromatose é uma síndrome multissistêmica,

sem perspectiva de cura ou tratamento, sendo que a solução é apenas cirúrgica, nos
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casos em que tal intervenção é possível. Adverte, também, que “o portador dessa

síndrome tem que conviver com dores crônicas ou desfiguramento de partes do seu

corpo”, além da “dificuldade de manter contato social, de se comunicar com outros e

de realizar tarefas cotidianas”.

Registra,  como  consequência,  que  os  indivíduos  diagnosticados  com  essa

síndrome  sofrem  com  a  falta  de  expectativas  de  melhora,  bem  como  com  a

insuficiência de médicos e outros profissionais de saúde especializados, nas redes

pública e privada, além de enfrentarem preconceitos de diversas naturezas.

Não há dúvidas de que a matéria constante da proposta é extremamente relevante,

não apenas por sua envergadura constitucional, mas, também, por relacionar-se com

a saúde,  a  proteção  e  a  integração  social  das  pessoas  com  deficiência,  valores

intimamente atrelados à dignidade da pessoa humana, - um dos fundamentos que a

Constituição da República Federativa do Brasil  de 1988 proclama em seu art.  1º,

inciso III -, em prol da consolidação de verdadeiro Estado Democrático de Direito. O

princípio da dignidade da pessoa humana, caracterizado como mínimo existencial do

indivíduo, relacionando-se “tanto com a liberdade e valores do espírito quanto com as

condições  materiais  de subsistência”  (BARROSO,  Luís  Roberto.  “Curso  de direito

constitucional  contemporâneo:  os  conceitos  fundamentais  e a construção do novo

modelo”.  São  Paulo:  Saraiva,  2009,  pg.  252),  constitui-se  em  um  dos  principais

fundamentos atinentes à proteção e à integração social das pessoas com deficiência.

A competência,  pois,  é  de  natureza  concorrente,  competindo  a  todos  os  entes

federativos (art. 24 da Constituição da República), inclusive aos Municípios, por força

de  interpretação  sistemática,  nos  termos  do  disposto  no  inciso  II  do  art.  30  da

Constituição da República, legislar sobre defesa da saúde (inciso XII do art. 24) e

proteção e integração social  das pessoas com deficiência  (inciso XIV do art.  24).

Destarte,  não  vislumbramos  a  invasão  de  competência  de  inciativa  privativa,  na

consideração de que as matérias inseridas no bojo da proposição em causa não se

encontram no âmbito da disposição do art. 66 da Constituição do Estado.

Nessa esteira, a União aprovou a Lei Federal nº 7.853, de 24/10/89, que dispõe

sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde
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-, além de dar outras providências. O ato legislativo em questão objetiva estabelecer,

assim,  normas gerais  que asseguram o  pleno exercício  dos direitos  individuais  e

sociais das pessoas portadoras de deficiência e sua efetiva integração social (art. 1º).

No  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,  objetivando  concretizar  os  comandos

normativos  estabelecidos  na  própria  Constituição  Estadual,  especialmente  os

constantes no parágrafo único do art. 218 e no “caput” do art. 224, foram aprovadas

diversas leis relacionadas à proteção e à integração social da pessoa com deficiência.

Nesse  contexto,  destaca-se  a  Lei  nº  13.465,  de  12/1/2000,  que  estabelece  o

conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de concessão de benefícios

pelo  Estado.  Com efeito,  extrai-se,  do disposto no art.  1º  da lei  em referência,  o

conceito de pessoa portadora de deficiência:

“Art. 1º - Considera-se pessoa portadora de deficiência, para fins de obtenção dos

benefícios  previstos  na  legislação  do  Estado,  aquela  que,  comprovadamente,

apresente desvantagem no que se refere à orientação, à independência física ou à

mobilidade, ou de ordem neuropsíquica que acarrete dificuldade para o exercício de

ocupação habitual, para a interação social e para a independência econômica, em

caráter permanente.”

Já o disposto no art. 2º conceitua e explicita, para os fins da lei, as desvantagens na

orientação (inciso I), na independência física e na mobilidade (inciso II) e de ordem

neurológica  ou  psíquica  (inciso  III),  com  as  características  e  as  especificações

correspondentes, constantes nos dispositivos referidos.

Acrescente-se que, segundo o que dispõe o art.  3º da referida lei, é atribuída à

Coordenadoria  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  Deficiente  a  competência  para

“dirimir as dúvidas relativas ao enquadramento dos conceitos legais nas situações

fáticas”.

Desse modo, infere-se, da legislação federal e estadual, a inexistência de qualquer

classificação  de  possíveis  síndromes  ou  doenças  consideradas  como deficiência,

uma  vez  que  a  lei  apenas  define  a  pessoa  portadora  de  deficiência,  além  de

determinar  as  características  e  as  especificações  das  desvantagens  (orientação,

independência física e mobilidade, neurológica ou psíquica) dela decorrentes.

Nessa esteira, no âmbito da legislação federal, o Decreto nº 3.298, de 20/12/99,
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regulamentando a Lei nº 7.853, de 24/10/89, que dispõe sobre a Política Nacional

para  a  Integração  da  Pessoa  Portadora  de  Deficiência,  consolida  as  normas  de

proteção, e dá outras providências, define, em seu art. 4º, as categorias de deficiência

caracterizadoras  das  pessoas  com  deficiência  (física,  auditiva,  visual,  mental  e

múltipla).

A propósito, regulamentando o disposto no art. 295 da Constituição do Estado, foi

promulgada a Lei nº 13.641, de 13/7/2000, que estabelece normas básicas para a

realização  do  censo  do  portador  de  deficiência,  objetivando  promover  o

“levantamento  do  número  de  portadores  de  deficiência,  de  suas  condições

socioeconômicas,  culturais  e  profissionais  e  das  causas  da  deficiência,  a  fim  de

orientar, na forma do regulamento, o planejamento de ações a serem desenvolvidas

pela administração pública estadual.”(art. 1º).

Desse  modo,  os  indivíduos  afetados  pela  Síndrome  de  Von  Recklinghausen

(neurofibromatose)  e  que  se  enquadrem  no  conceito  de  pessoa  portadora  de

deficiência definido na Lei  nº  13.465,  de 2000,  farão jus aos direitos  e benefícios

previstos na  Constituição do Estado e na legislação estadual  para a  pessoa com

deficiência.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.037/2012, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Assegura  ao  indivíduo  afetado  pela  Síndrome  de  Von  Recklinghausen

(neurofibromatose)  e  que  se  enquadre  no  conceito  de  pessoa  portadora  de

deficiência direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação

estadual para a pessoa com deficiência

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  indivíduo  afetado  pela  Síndrome  de  Von  Recklinghausen

(neurofibromatose)  e  que  se  enquadre  no  conceito  de  pessoa  portadora  de

deficiência definido na Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, fará jus aos direitos e

benefícios  previstos  na  Constituição  do  Estado  e  na  legislação  estadual  para  a

pessoa com deficiência.
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Art. 2º - As condições socioeconômicas, culturais e profissionais dos indivíduos a

que  se  refere  o  art.  1º  serão,  com  base  no  censo  de  que  trata  o  art.  295  da

Constituição do Estado, regulamentado pela Lei nº 13.641, de 13 de julho de 2000,

avaliadas pela administração pública estadual, com vistas ao cadastramento desses

indivíduos e à orientação das ações a serem desenvolvidas pelo Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Glaycon  Franco,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira - André Quintão.



1272
____________________________________________________________________________



1273
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2012

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 17/7/2012

Presidência do Deputado André Quintão

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

André Quintão - Fábio Cherem - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu

- Rogério Correia - Sargento Rodrigues.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  André  Quintão)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a ordinária de amanhã, dia 18, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 17/7/2012, as seguintes comunicações:

Do Deputado Bosco, notificando o falecimento do Sr. José Afrânio Mendes, ocorrido

em 8/7/2012, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. José Luiz de

Faria Amaral, ocorrido em 9/7/2012, em Pouso Alegre. (- Ciente. Oficie-se.)

TRANSCRIÇÃO

MATÉRIA JORNALÍSTICA TRANSCRITA NOS ANAIS EM ATENÇÃO A

REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PUBLICADO NO “DIÁRIO DO

LEGISLATIVO” DE 26/4/2012

DE AZURITA PARA O MUNDO... DA CIÊNCIA

Estudantes do pequeno distrito, em Mateus Leme, vão representar Minas em evento
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internacional

Estudantes da Escola Estadual Manuel Antônio de Sousa, da localidade de Azurita,

distrito  de  Mateus  Leme,  participarão,  em  maio,  de  um  dos  principais  encontros

internacionais de ciências do mundo. Tudo começou há pouco mais de cinco meses,

quando Júlia Maria Resende Ferreira, Jaqueline Campos Costa e Cristopher Mateus

Carvalho, alunos do primeiro ano do Ensino Médio, foram convidados pela professora

de biologia Fernanda Aires Guedes a participarem de uma pesquisa sobre o potencial

medicinal de uma planta que é velha conhecida dos moradores do lugar: o pariri.

O que começou como uma pesquisa para ser apresentada na feira de ciências da

escola, tomou proporções inimagináveis, e os três vão aos Estados Unidos participar

da  International  Science  and  Engineering  Fair  (Intel  ISEF),  feira  criada  para

estudantes que ainda não chegaram ao nível universitário. “Em 2011, eu orientei um

trabalho dos alunos do 3º ano do Ensino Médio do programa de Educação de Jovens

e Adultos (EJA), no qual eles analisaram a parte hematológica do Pariri, ou seja, a

eficácia  curativa.  Depois  disso,  resolvi  dar  continuidade  ao  trabalho  com  os  três

melhores alunos do primeiro ano. Fiz o convite e eles aceitaram”, conta a professora.

A PESQUISA - Os alunos iniciaram os estudos sobre o potencial anti-inflamatório e

antimicrobiano  da  planta  com  pesquisa  de  campo.  Entrevistaram  moradores  da

cidade que faziam uso do pariri e perguntaram, por exemplo, como elas consomem a

planta  e  a  quantidade  ingerida.  A segunda  parte  foi  a  análise  das  propriedades

químicas. O grupo analisou quais os princípios ativos que o Pariri tem e que faz com

que ele haja em determinadas doenças. Essa etapa da pesquisa foi realizada em um

laboratório  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  (UFMG)  e  contou  com  a

coorientação do doutorando em Química Fernando César Silva.

Após a análise e já de volta ao laboratório da escola, os estudantes estudaram o

potencial de inibição do crescimento de bactérias utilizando extratos da planta. “Nós

testamos os extratos em quatro bactérias (salmonella, lactobacillus, ecoli e shigella).

Nessa fase, verificávamos quais extratos eram capazes de inibir  a proliferação de

bactérias”, afirma Júlia.

A última etapa do trabalho foi a produção de três produtos fitoterápicos. “Fizemos

pomada, sabonete e hidratante. São produtos utilizados para cicatrização e lavagem
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de feridas”, conta Jaqueline.

QUALIDADE - O controle de qualidade dos produtos também ficou por conta dos

jovens pesquisadores. “Fizemos testes em todos os produtos para observar o PH,

temperatura, concentração e textura ideais”, conclui a estudante.

Depois  de  todo  trabalho,  os  estudantes  se  sentem  verdadeiros  pesquisadores.

“Aprendemos  muitas  coisas  que  não  sabíamos,  inclusive  os  nomes  de  vários

equipamentos do laboratório. Além disso, conseguimos provar que o pariri consegue

inibir o crescimento de bactérias, e isso é muito importante”, ressalta Júlia.

Durante os cinco meses de pesquisa, todo o trabalho realizado foi registrado no

“livro de bordo”, e os números são surpreendentes. Para o estudo foi utilizado mais

de 1 Kg da folha, o que daria para encher mais ou menos quatro sacolas grandes.

Essa quantidade deu para fazer 12 sabonetes, quatro vidros de hidratantes e quatro

pomadas.

Vaga foi conquistada na Feira Brasileira de Ciência e Tecnologia

A oportunidade de participar  da competição internacional  foi  conquistada após a

participação  do  grupo  na  Feira  Brasileira  de  Ciência  e  Tecnologia  (Febrace),

promovida pela Universidade de São Paulo (USP). Os mineiros conquistaram a vaga

na feira internacional com a pesquisa Comprovação do Potencial Medicinal da Planta

Pariri (Arrabidae Chica) e suas aplicações químicas em produtos fitoterápicos’. Além

disso, receberam outras três premiações: primeiro lugar como melhor stand, segundo

lugar na categoria ciências biológicas e professora destaque da feira, Fernanda Aires

Guedes. “Eles aprendem comigo, mas eu também aprendo muito ensinando a eles”,

diz Fernanda Guedes.

A participação na feira trará para os estudantes a chance de conquistar prêmios

valiosos, como uma bolsa na universidade de Havard. Mais de 60 trabalhos serão

apresentados  na Intel  ISEF  e  para  competir  em  pé  de  igualdade  com  os  outros

projetos,  os  estudantes estão  contando com uma maratona de preparação,  como

aulas de inglês. “A participação na feira é algo novo e diferente. Vai ser muito bom

para o meu currículo, já que pretendo seguir carreira na área”, diz Cristopher Mateus

Carvalho.

A PLANTA - O Pariri é velho conhecido dos moradores de Mateus Leme. Segundo



1276
____________________________________________________________________________

os estudantes, a planta começou a ficar famosa em 1995, quando um dentista da

cidade estava fazendo um tratamento contra o câncer e ao tomar o chá feito com a

planta começou a perceber aumento das hemácias. Curado, ele prometeu que iria

divulgar os benefícios do pariri.  Então, sempre que um morador pede ele distribui

folhas secas da planta e quando a pessoa começa a fazer uso frequente, passa a

distribuir mudas.

* - Publicada no “Minas Gerais” de 17/4/2012.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2012

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 18/7/2012

Presidência do Deputado André Quintão

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

André Quintão - Rogério Correia - Sargento Rodrigues.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  André  Quintão)  -  Às  14h11min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a ordinária de quarta-feira, dia 1º de agosto, às 14 horas, com a seguinte ordem do

dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 1º/8/2012.).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.240/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar  de utilidade pública o Asilo  São Vicente de  Paulo,  com sede no

Município de Extrema.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.240/2012 pretende declarar de utilidade pública o Asilo São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Extrema. Obra unida da Sociedade de
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São  Vicente  de  Paulo,  a  instituição  é  uma entidade  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, de caráter filantrópico.

Tendo como propósito a prática da caridade no campo da assistência social e a

promoção  humana,  a  instituição  mantém  estabelecimento  destinado  a  abrigar

pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência material, moral,

intelectual e social, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de

sua saúde física e mental.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário  desenvolvido em Extrema pelo

Asilo São Vicente de Paulo,  consideramos meritória a intenção de lhe conceder o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.240/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de julho de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.253/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Projeto de Ação Solidária – Proas –, com

sede no Município de Santa Luzia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.253/2012 pretende declarar de utilidade pública o Projeto de

Ação Solidária – Proas –, com sede no Município de Santa Luzia, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa da melhoria das

condições de vida da comunidade em que atua.

Com esse propósito, a instituição combate a fome e a pobreza; luta por moradia
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digna para os moradores locais; desenvolve atividades culturais e esportivas; defende

a proteção dos direitos humanos; cria cursos profissionalizantes e de alfabetização;

incentiva a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho; distribui agasalhos e

medicamentos;  presta  assistência  médica  e  odontológica;  orienta  sobre  a

preservação  do  meio  ambiente;  realiza  companhas  de  combate  a  doenças

transmissíveis  e  infectocontagiosas;  promove  a  habilitação  e  a  reabilitação  de

pessoas com deficiência.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  em  Santa  Luzia  pelo

Projeto de Ação Solidária, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.253/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de julho de 2012.

Pompílio Canavez, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE JULHO DE 2012

ATAS

ATA DA 20ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/7/2012

Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento -  Abertura - Ata -  Destinação da reunião – 1º Painel:

Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente –

Exibição de vídeo - Palavras da Sra. Maria de Lurdes Camilli – 2º Painel: Composição

da Mesa – Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Palavras do Deputado

Federal Hugo Leal - Palavras do Sr. Victor Pavarino - Palavras da Sra. Rita de Cássia

Cunha - Palavras do Sr. Oliveira Santiago Maciel - Palavras do Sr. Ailton Brasiliense

Pires – Esclarecimentos sobre os debates – Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Arlen Santiago - Délio Malheiros - Elismar Prado - João Leite - Lafayette de Andrada

- Leonardo Moreira - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Rogério Correia

- Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião. Sob

a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com

a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- A Deputada Maria Tereza Lara, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates “Siga vivo –

pelo fim da violência no trânsito”, com os seguintes objetivos: difundir a realidade da

violência no trânsito no Estado; apresentar o impacto dos acidentes de trânsito nas

vidas das famílias e nos sistemas públicos de saúde e previdência; debater as causas

e possíveis soluções para o problema; articular os agentes públicos do Estado para
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adoção  de  medidas  visando  à  redução  das  mortes  e  do  número  de  vítimas;

sensibilizar  a  sociedade,  por  meio  da  educação  e  da  mobilização,  para  um

comportamento mais seguro no trânsito.

1º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Maria de Lurdes

Camilli,  Chefe  em  exercício  da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais,  representando  o

Governador do Estado, Antonio Anastasia; o Exmo. Sr. Deputado Federal Hugo Leal,

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro e Vice-Presidente

da Comissão de Viação e  Transportes  da  Câmara dos  Deputados;  a  Exma. Sra.

Deputada Maria Tereza Lara, Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública

desta Casa e autora do requerimento que deu origem a este ciclo de debates; os

Exmos.  Srs.  Cel.  Musso José Veloso,  representando o Presidente  do  Tribunal  de

Contas,  Conselheiro  Wanderley  Ávila;  Inspetor  Davi  Stanley  Bomfim  Dias,

Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais; Major PM

Agnaldo Lima de Barros, Subcomandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária,

representando  o  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  Cel.  PM

Márcio Martins Sant'ana; a Exma. Sra. Ana Cláudia da Silva Alexandre, Defensora

Pública-Geral  em  exercício;  e o  Exmo. Sr.  Ailton  Brasiliense Pires,  Presidente  da

Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

Exma. Sra.  Maria de Lurdes Camilli,  Chefe da Polícia Civil  de Minas Gerais em

exercício, representando o Governador do Estado, Sr. Antonio Anastasia; Exmo. Sr.

Deputado  Federal  Hugo  Leal,  Presidente  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  do

Trânsito Seguro e Vice-Presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara

dos Deputados, a quem agradecemos muito o esforço de estar  aqui  – não é um

esforço  grande  porque  o  querido  Deputado  é  mineiro,  de  Ouro  Fino,  e  nós  o

emprestamos  ao  Rio  de  Janeiro;  Exma.  Sra.  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  Vice-
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Presidente da Comissão de Segurança Pública desta Casa; Exmo. Sr. Cel. Musso

José Veloso, aqui  representando o Presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro

Wanderley Ávila; Exmo. Sr. Davi Stanley Bomfim Dias, Superintendente Regional da

Polícia  Rodoviária  Federal;  Exmo.  Sr.  Major  PM  Agnaldo  Lima  de  Barros,

Subcomandante  do  Batalhão  de  Polícia  Militar  Rodoviária,  aqui  representando  o

Comandante-Geral  da  PMMG, Cel.  PM Márcio  Martins  Sant'Ana;  Exma.  Sra.  Ana

Cláudia  da  Silva  Alexandre,  Defensora  Pública-Geral  em  exercício;  senhoras  e

senhores,  autoridades.  Na  verdade,  lerei  o  pronunciamento  do  Presidente  da

Assembleia, Deputado Dinis Pinheiro. Antes, porém, quero agradecer muito o apoio

de todos nesse esforço da Assembleia Legislativa de estar em todas as regiões de

Minas Gerais para discutir esse problema tão sério que o nosso Estado está vivendo.

Sabemos que o País também vive o mesmo problema, mas tivemos oportunidade de

nos deslocar dentro do Estado de Minas Gerais e ter contato com a situação grave

relacionada com os acidentes de trânsito.

Ficamos, em alguns lugares, chocados com a banalização dos acidentes de trânsito

e  com  a  posição  da  sociedade,  que  não  se  apercebeu  do  sério  problema  que

estamos vivendo, porque está ausente das discussões e de buscar soluções para

minorarmos essa situação tão grave que vivemos. Penaliza-nos e nos entristece o

grande número de jovens que estão se acidentando, perdendo mobilidade, ficando

sequelados tão cedo. Alguns conseguem chegar aos hospitais, porém muitos ficam

mortos em nossas estradas, em nossas ruas e avenidas.

Queria dizer, assim como dirão a Deputada Maria Tereza Lara e a Deputada Liza

Prado, que estão conosco nesta manhã, que, ao sairmos a campo para verificarmos a

situação,  ficamos chocados.  É importantíssimo que a Assembleia  Legislativa  e as

autoridades  deem  uma  resposta  à  altura  da  situação  que  estamos  vivendo,

lamentavelmente, no Estado de Minas Gerais, em relação aos acidentes de trânsito.

Passo a ler o pronunciamento do Deputado Dinis Pinheiro. (- Lê:)

“Abrir esta reunião estadual do ciclo de debates “Siga vivo” é tarefa extremamente

gratificante.  O evento realizado por esta Assembleia em parceria com mais de 50

entidades públicas e privadas sinaliza a seriedade com que temos nos unido para

enfrentar um dos mais difíceis e atuais desafios vivenciados por sociedades de todo o
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mundo: a violência no trânsito e as suas nefastas consequências.

O Legislativo mineiro, que tem o objetivo de ser reconhecido como o poder e a voz

do cidadão na construção de uma sociedade melhor, tem, corajosamente, abordado

problemas que necessitam de urgente solução, como o abuso do “crack” e de outras

drogas, a renegociação das dívidas dos Estados com a União, a segurança pública

ou a necessidade de recursos para a saúde.

Seguindo essa tradição de envolvimento em assuntos de grande repercussão no

cotidiano dos cidadãos que representa, esta Casa abraçou a bandeira da luta por um

trânsito mais pacífico e mais seguro, promovendo este ciclo de debates, que agora

chega a seu ápice. Os oito encontros regionais trouxeram à luz valiosas informações

sobre  cada uma das  regiões  representadas,  permitindo  melhor  compreensão  das

diferentes facetas desse assunto tão complexo.”

Quero fazer um comentário. Hoje já sabemos qual é a cidade com o trânsito mais

violento de Minas Gerais. Temos a expectativa de que essa cidade e outras diminuam

esse número assustador de acidentes de trânsito. (- Lê:)

“Essas  reuniões  mostraram  que,  embora  normalmente  associemos  questões

ligadas ao trânsito a grandes cidades caóticas, o campo e as pequenas localidades

têm seus dilemas próprios e suas especificidades. Os moradores de zonas rurais, por

exemplo, sofrem com os acidentes causados por colisões com animais, queimadas

às  margens  das  rodovias  e  elevados  contingentes  de  motoristas  dirigindo  sem

habilitação.  Um  problema  frequente  nos  Municípios  do  interior  é  a  ausência  de

unidades  do  Corpo  de  Bombeiros,  que  muitas  vezes  precisam  percorrer  longas

distâncias para prestar socorro a vítimas presas em ferragens.

Percebemos ainda que, apesar de jovens do sexo masculino serem a maioria dos

envolvidos nas catástrofes, crianças e idosos também são duramente afetados. Além

disso,  motociclistas  e  motoristas  profissionais  carecem  de  políticas  públicas

específicas.”

Quero  comentar  o  número  de  pessoas  idosas  atropeladas  por  motos.  Os

especialistas dizem que os idosos não conseguem medir a distância entre a moto e a

travessia que efetuará. Impressionou-nos o número de pessoas idosas atropeladas

por motos no Estado. (- Lê:)
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“Precisamos nos lembrar, ainda, de que há uma estreita relação entre o trânsito e a

deficiência física: metade dos 2 milhões e meio de deficientes do nosso Estado foi

vítima de acidentes de trânsito. Há um consenso entre especialistas e autoridades de

diferentes áreas de que a reversão desse quadro depende fundamentalmente de uma

ampla mudança de atitude, pois a maioria dos desastres é causada por imprudência

ou negligência de motoristas, passageiros e pedestres. A essa profunda mudança

comportamental,  motivada  por  um  amplo  esforço  educativo,  devem  se  somar

medidas  para  melhorar  as  condições  das  vias  públicas,  aprimorar  a  segurança

veicular e solucionar a crise da mobilidade urbana.” (-Lê:)

Senhoras e senhores, depois de acompanhar esses encontros regionais, cheguei à

conclusão de que não é possível termos um motorista que passou apenas pelo centro

de formação de condutores, pois precisamos de um motorista que já aprendeu a sê-lo

e a ser  pedestre desde o ensino fundamental.  Precisamos que eles tenham uma

formação desde a infância,  a fim de alcançarmos uma mudança comportamental.

Apenas por meio de uma educação continuada, poderemos mudar as atitudes que

estamos vendo em nossas ruas e estradas.

“Todavia  políticas  públicas  só  terão  real  eficácia  se  forem  baseadas  em  dados

confiáveis e estudos sérios, a exemplo dos que têm sido apresentado neste ciclo de

debates.  Eventos  como este  são,  assim,  essenciais  para  que  consigamos  atingir

nossas metas de reduzir drasticamente o número de acidentes, diminuir seu impacto

no sistema de saúde, oferecer tratamentos mais adequados às vítimas e sensibilizar

a sociedade para um comportamento mais responsável.

Agradeço, em nome do Legislativo mineiro, a todos os que uniram seus esforços

em  prol  do  sucesso  deste  ciclo  de  debates.  Obrigado  aos  palestrantes  por

compartilharem conosco seus valiosos conhecimentos. Obrigado às autoridades que

nos honraram com sua presença. Obrigado ao público, que, empenhado em contribuir

para  combater  a  violência  no  trânsito,  presenciou  as  reuniões  ou  participou

ativamente das discussões pela internet. Que Deus ilumine o caminho de cada um de

vocês! Lembrem-se de que, independentemente de que caminho seja esse, o mais

importante não é chegar rápido, mas seguir vivo, contribuindo para uma sociedade

mais humana e uma cidadania efetivamente consciente. Muito obrigado.”
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Exibição de Vídeo

O locutor  –  Convidamos os  presentes a  assistir  a  um vídeo produzido  pela  TV

Assembleia relativo ao tema.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Sra. Maria de Lurdes Camilli

Bom dia. Quero homenagear e cumprimentar o Exmo. Sr. Presidente da Comissão

de  Segurança  Pública  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,

Deputado  João  Leite,  aqui  representando  também  o  Presidente  da  Assembleia,

Deputado Dinis  Pinheiro.  De igual  forma cumprimento e homenageio  o Exmo. Sr.

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro e Vice-Presidente

da  Comissão  de  Viação  e  Transportes  da  Câmara  dos  Deputados,  o  Deputado

Federal Hugo Leal. Seja muito bem-vindo ao berço do seu nascedouro. Cumprimento

também a Exma. Sra. Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública, Deputada

Maria Tereza Lara; o Exmo. Sr. Cel. Musso José Veloso, representando o Presidente

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Davi Stanley Bonfim

Dias,  Superintendente  Regional  da  Polícia  Rodoviária  Federal,  que  é  um  grande

parceiro  em  toda  essa  movimentação;  Major  PM  Agnaldo  Lima  de  Barros,

Subcomandante  do  Batalhão  de  Polícia  Militar  Rodoviária,  representando  o

Comandante-Geral  da  PMMG, Cel.  PM Márcio  Martins  Sant'Ana;  Exma.  Sra.  Ana

Cláudia da Silva Alexandre, Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais em

exercício;  Exmo.  Sr.  Aílton  Brasiliense  Pires,  Presidente  da  ANTP;  demais

parlamentares; visitantes; autoridades; Dr. Oliveira Santiago Maciel, meu velho amigo

e companheiro de grandes lutas; policiais civis e militares; guardas-municipais e os

demais presentes.

Em nome do Governador do Estado de Minas Gerais,  quero dar  a todos boas-

vindas e ao mesmo tempo desejar que os debates de hoje, que se prolongarão até

amanhã,  sejam muito profícuos e que consigamos elaborar  políticas  públicas que

sejam  capilarizadas  para  todos  os  Estados.  Esperamos  que  os  demais  Estados

copiem essa iniciativa a fim de minimizar tanto sofrimento, que não é apenas físico.

Vemos pessoas mutiladas com dificuldade de locomoção e também pessoas doentes

da alma pela perda de seus entes queridos. São muitas famílias que perecem por
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conta de ações pouco pensadas.

O Deputado João Leite foi muito feliz, ao reprisar as palavras do Deputado Dinis

Pinheiro, que diz que a educação é a base de tudo. Realmente, Deputado. Concordo

com  V.  Exa.  Existe  a  educação  da  infância,  a  educação  do  próprio  adulto  e  a

educação continuada. A educação é a base de tudo. Aliás, gostaria que os senhores

fizessem uma analogia do que eu até já vivenciei com meu sobrinho. Um dia, esse

meu sobrinho, com 3 anos de idade, chamou a minha atenção porque ele aprendeu

na escolinha que fumar faz mal à saúde. Sou tabagista até hoje, e ele me chama

atenção até hoje, aos 12 anos. Ainda não tive a vergonha de parar de fumar, nem

mesmo força de vontade. Faço essa analogia para dizer que uma criança de 3 anos

tem a nítida sensação de sobrevivência. Quando digo sobrevivência é para mostrar

que ela foi despertada para o fato de que o cigarro faz mal à saúde.

Da mesma forma, podemos fazer essa analogia com o abuso da velocidade. Correr

exageradamente, ou seja, abusar da velocidade e não respeitar as leis de trânsito e a

sinalização,  bem  como não  respeitar  e  não  enxergar  o  outro  como a  si  próprio,

também leva à morte. Seria de grande sensibilidade estar em casa, assistindo ao seu

melhor programa de televisão, e o seu parente mais próximo ou o seu filho, uma

criança, lhe dizer que, se for sair de carro, não corra. Sou cinquentenária. Tenho 57

anos e me lembro de que quando meu pai saía de carro, faz muitos anos, sempre

usava o mesmo jargão: “Não corra, não mate, não morra”. Exatamente isso. Aliás, até

comprei um imã com essa mensagem e dei de presente a meu pai no Dia dos Pais, e

o coloquei no painel do carro dele.

Perdi  meu pai  aos  5  anos  e  meio,  ou  6  anos.  Tinha  5  anos  quando consegui

comprar  esse dispositivo  para  fazer  com  que  meu  pai  lembrasse  que  tinha  uma

família e que tinha filhos. Infelizmente,  ele morreu, mas não foi  dirigindo nem por

acidente de trânsito.

Como vocês terão a oportunidade de participar  de  palestras  exímias,  com uma

presteza  muito  grande  de  números  estatísticos,  não  me  delongarei.  Na  verdade,

quero apenas cumprimentar a todos e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela

iniciativa. Realmente, as coisas têm de começar por aqui. Esta é a Casa do Povo.

Estar aqui é a maior manifestação de cidadania.
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Desejo a todos um bom evento e um bom- dia. Muito obrigada.

O Sr.  Presidente –  A Assembleia  Legislativa  manifesta seus  agradecimentos  às

autoridades que participaram da abertura deste ciclo de debates.

2º Painel

Composição da Mesa

O locutor – Convidamos a compor a Mesa a Exma. Sra. Rita de Cássia Cunha,

Assessora Técnica do Departamento Nacional de Trânsito – Denatran –; os Exmos.

Srs.  Victor  Pavarino,  Assessor  para  Segurança  no  Trânsito  da  Organização  Pan-

Americana  de  Saúde  –  Opas-OMS  –;  Oliveira  Santiago  Maciel,  Chefe  do

Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG –; Ailton Brasiliense Pires; e

Deputados Federais Hugo Leal e Stefano Aguiar;  e a Exma. Sra. Deputada Maria

Tereza Lara.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente – Esclarecemos que, após as exposições, abriremos espaço para

a apresentação de questões ou sugestões presenciais, por escrito ou oralmente, e de

outras enviadas pela internet.

Para  melhor  organizar  o  debate,  ainda  durante  as  falas  dos  expositores,  os

participantes  poderão  encaminhar  suas  questões  ou  sugestões  por  escrito,  no

formulário próprio que está sendo distribuído pela equipe de apoio. Os que desejarem

fazer sua intervenção oralmente devem especificar isso no formulário, devendo, para

registro, entregar o conteúdo da intervenção também por escrito.

Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão participar,

basta  acessar  o  “site”  da  Assembleia,  www.almg.gov.br,  abrir  o  “link”  do  ciclo  de

debates e acessar o formulário disponível.

Com a palavra,  o Deputado Federal  Hugo Leal,  para realizar  a palestra magna

deste ciclo de debates, sobre o tema “A realidade brasileira da violência no trânsito”.

Palavras do Deputado Federal Hugo Leal

Bom dia a todas e a todos os presentes neste ato; bom dia, Deputado João Leite,

que tantas  glórias  já trouxe ao seu time e ao País; Deputada Maria Tereza Lara;

demais parlamentares; demais componentes da Mesa; amigos que denomino Família

Trânsito. Compõem esta Mesa a representante do Denatran; o Aílton Brasiliense, da
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ANTP;  o  Oliveira,  do  Detran-MG;  e  o  Victor  Pavarino,  da  OMS.  Alguns  aqui  são

nossos velhos conhecidos. Já tivemos oportunidade de debater esse tema.

Na pessoa do Deputado João Leite e na da Deputada Maria Tereza Lara, quero

enaltecer e elogiar o trabalho da Assembleia Legislativa de Minas Gerais exatamente

pelo oportunidade de colocarmos esse debate para a sociedade, para que esse tema

seja disseminado por todo o interior de Minas Gerais, com mais de 800 Municípios,

que, efetivamente, têm realidades diferentes. Nasci aqui em Minas Gerais, em um

desses 800 Municípios, e tenho a dupla satisfação de poder estar hoje partilhando

com  vocês  algumas  dessas  realidades,  principalmente  os  caminhos  para  buscar

eficiência nos resultados que pretendemos alcançar.

Inicialmente, vou fazer uma apresentação sobre a questão da Década e a realidade

brasileira  e  falar  da  experiência  que  tive  ao  participar  do  1º  Congresso  Mundial

Ministerial  sobre  Segurança  Viária,  realizado  em  Moscou  em  2009,  como

representante da delegação brasileira.

A realidade do interior de Minas - Norte, Noroeste, Triângulo Mineiro, Sul de Minas,

Zona da Mata, enfim, todas as que foram descritas aqui e as oito localidades que

foram estabelecidas - não é muito diferente da realidade da Rússia, Índia,  China,

principalmente  dos  Brics.  Vamos  abordar  o  que  o  mundo  tem  dito  sobre  essas

circunstâncias, sobre a gravidade dos acidentes de trânsito. Abordarei rapidamente

alguns conceitos para equalizar o nosso conhecimento. Muitos dos senhores e das

senhores  conhecem  esses  conceitos,  mas  precisamos  repassá-los.  Em  seguida,

vamos buscar alternativas, respostas. O debate será enriquecedor exatamente pelo

fato de a Mesa ser composta por pessoas que conhecem essa tragédia do trânsito.

Em  primeiro  lugar,  faremos  a  apresentação  da  Década,  a  realidade  atual  da

violência no trânsito,  a estimativa da tragédia no futuro, os números do Brasil,  os

objetivos  e  “slogans”  da  Década,  os  cinco  pilares  da  Década  e  os  alicerces  da

Década no Brasil. Vamos abordar o que a Organização Mundial da Saúde – OMS -

propõe como pilar,  como proposta,  como ação,  em nível  mundial.  Depois o Victor

pode explicitar isso mais detalhadamente. Vamos também trazer aqui relatos sobre a

nossa participação no debate realizado pelo Comitê Nacional sobre Segurança, Paz e

Saúde no Trânsito, criado em 2007 pelo então Presidente Lula, o qual tinha o objetivo
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de discutir esse assunto. Vamos conciliar esse tema mundial com os temas nacionais.

Abordaremos isso rapidamente, porque o nosso objetivo é debater ações concretas

para a busca da redução em 50% das fatalidades ocorridas no trânsito.

Como eu disse, a Década do Trânsito Seguro estabelece o período de 2011 a 2020.

Em maio do ano passado, foi lançada a Década no mundo. O Brasil, demonstrando o

seu  esforço,  lançou  por  meio  dos  Ministérios  da  Saúde,  das  Cidades  e  dos

Transportes  um  plano nacional,  um esforço  nacional,  ainda  muito  aquém  do que

necessitamos  para  a  nossa realidade.  Em termos  de números,  que são bastante

conhecidos, no mundo ocorrem 1.300.000 mortes por ano, com 20 milhões de feridos

e um prejuízo em torno de US$520.000.000.000,00 por ano, somente em acidentes

de trânsito. São dados amplamente divulgados pela OMS e pela ONU.

Previsão de “ranking” de mortes no mundo. Em 2004, a lesão no trânsito era o nono

item entre doenças do coração, cerebrovasculares, respiratórias e pulmonares. Em

2030, se nada for feito, a lesão no trânsito no mundo será a quinta maior causa de

mortes. Essa busca da redução de mortes no trânsito é feita não apenas sob o ponto

de vista dos planos federal, estaduais e municipais, mas também do plano mundial.

Essa é uma realidade com que nos defrontamos, responsabilidade no mundo, ou

seja, os países desenvolvidos têm 70% da frota e 30% das mortes. O inverso ocorre

nos países em desenvolvimento e nos chamados Brics - Brasil, Rússia, Índia, China -

e África do Sul, que têm 30% da frota e registram 70% das mortes. Se essa realidade

for levada para Minas Gerais, vamos concluir o seguinte: onde existe a maior frota,

proporcionalmente,  ocorre  menor  número  de  mortes  que,  por  exemplo,  em  uma

cidade média, em uma cidade do interior.

Essa é a realidade que acabou de ser mencionada pelo Deputado João Leite. No

mundo, não é diferente. Nos países menos desenvolvidos, ocorrem mais mortes e há

dificuldades.

No Brasil, a realidade já foi exposta. São 40.989 mortes computadas pelo Ministério

da Saúde, em 2010. Houve registro, ainda, de 500 mil feridos, 40% com sequelas

permanentes, 50% de jovens de 15 a 40 anos e 73% do sexo masculino. Esse é um

sinal de que a tragédia atinge parcela significativa da população, especialmente da

população economicamente ativa. Quem sofre acidente de trânsito, quem morre no
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trânsito,  quem fica com sequelas normalmente são pessoas em plena capacidade

física ou econômica. É pedestre, ciclista, motociclista, motorista ou a pessoa que o

está acompanhando. No trânsito, não falece quem tem uma doença preconcebida.

Não se trata disso. Não se trata de uma doença degenerativa. Morre no trânsito quem

está em plena atividade, o que é o fator mais grave. Se nada for feito, principalmente

em relação às motocicletas, em breve teremos um apagão de mão de obra no País,

porque  estamos  perdendo  jovens  que  estariam  preparados  para  o  mercado  de

trabalho.  O  mercado  irá  sentir  falta  desses  jovens.  Essa  realidade  já  existe  no

transporte de cargas no Brasil. O setor já sofre com a falta de novas pessoas para

substituir essas vítimas, porque estamos acabando com nossos jovens. O trânsito é

um dos responsáveis, ao lado das drogas. Essa é uma realidade para a qual o Brasil

precisa  acordar.  Há  muito  tempo,  o  trânsito  já  deixou  de  ser  uma  questão  de

segurança  pública,  de  sinalização,  para  ser  uma  questão  de  saúde  pública,  de

previdência, de futuro do País. Deputada Maria Tereza Lara e Deputado João Leite,

às vezes fico estarrecido ao ver como determinadas autoridades, as quais prefiro não

nomear no momento,  tratam o trânsito.  É como se a sequela fosse uma questão

natural. É uma catástrofe. Se somarmos o número de mortes em razão de “tsunami”,

tragédias das enchentes, H1N1 e dengue não obteremos nem de perto do número de

mortes por  acidente de trânsito.  Temos que discutir  dentro dessa perspectiva.  Fui

alertado para  o  apagão da mão de obra  e  fiquei  estarrecido  com essa projeção.

Trouxe esse dado que considero importantíssimo.

O  custo  do  trânsito  já  foi  mais  que  divulgado.  No  Brasil,  gastam-se

R$30.000.000.000,00, ou melhor, perde-se esse valor em acidentes de trânsito. Esse

estudo foi feito pelo Ipea, junto à ANTT, em 2006. Isso dá uma noção, pois se falava

que o trânsito era uma questão meramente emocional, de perder vidas; mas também

é uma questão econômica. Estamos perdendo dinheiro com isso. É estarrecedor o

fato  de  alguém  chegar  e  dispensar  R$30.000.000.000,00  -  que  sejam

R$40.000.000.000,00 - com acidentes de trânsito e achar isso normal. Não é possível

conviver com uma circunstância dessa natureza. Há alguma coisa errada.

Na Câmara, falo o seguinte: atrás de cada morte, há uma pessoa. E atrás dessa

pessoa, há pai, mãe, avó, tio, sobrinha, noivo. Há rostos. Você não se sensibiliza com
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isso? O técnico do governo não quer saber quem morreu? Vira estatística.

Então você vai fazer o seguinte: olha quanto o País está perdendo em recurso. Se

você  não  se  sensibiliza  com  o  fator  humano,  olhe  o  fator  econômico,  que  está

demonstrado. Não estou inventando esse número. Ele foi trabalhado detalhadamente,

é  realidade.  O  que mais  você  quer,  se  os  rostos  não  lhe  interessam,  se  o  fator

humano é apenas consequência, cálculo atuarial? Essa é a realidade do País.

Aí está Ban Ki-moon. A ONU estabeleceu que essa é a década para tentar reduzir o

número de mortes, porque a OMS mostrou a tragédia de que estamos falando aqui.

Fazer o quê? Estabeleceram essa tríade: acreditar, ousar e agir. Fiz uma inversão,

numa licença poética, porque “wear” significa usar, quer dizer,  vestir  a camisa. Ao

invés de “usar a camisa”, eu disse “ousar”. Precisamos ousar, avançar, fazer o que a

Assembleia de Minas fez: ir ao encontro das pessoas, conhecer a realidade, não só a

realidade técnica, mas a realidade humana das pessoas que foram e não voltaram,

as sequelas deixadas, a perda da capacidade de produzir economicamente no País.

Essa é a tríade: acreditar, ousar e agir. Chegamos a essa fase.

Os  pilares  foram  estabelecidos  pela  OMS  e  pela  ONU:  gestão,  vias,  veículos,

usuários e atendimento. Esses são os cinco pilares montados para a Década Mundial

de Ações para a Segurança no Trânsito. Vamos detalhar rapidamente cada um deles.

A  gestão  é  o  fortalecimento,  a  instrumentalização  e  a  profissionalização  da

capacidade institucional. Hoje está aqui o nosso querido amigo Stanley, representante

da  Polícia  Rodoviária  Federal,  que  tem  feito  esforço  hercúleo  para  dar  conta  de

60.000km de rodovias federais. Minas é um dos casos mais graves do País. Minas

Gerais e Santa Catarina são os Estados mais reconhecidos por número de acidentes

de trânsito. Posso afirmar que é uma calamidade a quantidade de policiais rodoviários

federais,  se  comparada  à  quantidade  de  rodovias.  É  uma  vergonha.  Tive

oportunidade  de  falar  sobre  isso  com  vários  Ministros.  Por  mais  que  a  Polícia

Rodoviária  Federal  se  esforce,  por  mais  ação  que  pratique,  tenho  certeza  –

acompanho essa questão, sou incentivador – de que está distante do que desejamos.

Hoje há quantos policiais rodoviários federais em todo o País? Pode falar.

São 7.800 policiais rodoviários federais para tomar conta de mais de 60.000km de

rodovia.  Essa  equação  não  vai  fechar  nunca.  Há  quantos  policiais  estaduais
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rodoviários em todo o Estado, Comandante?

São 1.500 policiais rodoviários. Há quantos na Polícia Militar?

Há  45  mil.  São  realidades  díspares.  Em  Minas  há  1.500  policiais  rodoviários.

Quando digo fortalecimento e instrumentalização, não é para ficar tapando o sol com

a peneira. Ou enfrentamos ou fingimos. Não estou aqui para fingir. Tenho certeza de

que  nenhum  dos  senhores  quer  fingimento.  Queremos  a  realidade,  e  isso  é  a

realidade.

A  ONU  estabelece  o  organismo  nacional  com  capacidade  de  coordenar

nacionalmente planos, projetos e ações de prevenção e violência no trânsito.  Não

temos um organismo nacional que faça isso, com todo o respeito ao Denatran, ao Dr.

Júlio Arcoverde, seu atual Diretor, e ao Aílton Brasiliense, ex-Diretor. O Denatran é um

departamento, um órgão do quarto escalão na estrutura hierárquica nacional. Como

um órgão do quarto escalão vai falar com os Ministros dos Transportes, da Saúde e

das Cidades? Com todo o respeito, não há um órgão nacional que possa conduzir e

estabelecer  metas.  O  esforço  é  grande,  tenho  reconhecido  isso,  mas  estamos

distantes do processo de gestão para esse tipo de prevenção.

Aqui, no Brasil, foi proposta a criação, ainda na época do Ailton Brasiliense, Diretor-

Geral do Denatran, de uma agência executiva. A proposta era transformar o Denatran

num órgão autônomo como o NHTSA, nos Estados Unidos, além de outros exemplos.

Deveríamos  ter  um observatório  nacional  de  trânsito  para dizer  qual  é  a  nossa

realidade,  onde  estão  os  problemas,  onde  e  por  que  pontualmente  os  acidentes

acontecem. Acho incrível, Deputado João Leite, termos aqui uma rodovia da morte e

acharmos normal. Sou de Minas, nasci em Ouro Fino. Entre Ouro Fino e Borda da

Mata havia um curva chamada Curva da Morte. Ficou lá durante anos, até que fosse

feito outro traçado. Isso para mim é crime. Quem deixa uma curva chamada Curva da

Morte continuar  matando pessoas comete crime.  Tem de responder pelo acidente

tanto quanto aquele que o provocou. Como conviver com uma curva da morte? É

conhecida de todos, mas ninguém faz nada? Isso é conivência. No direito criminal

posso listar aqui  vários qualificadores para isso. Não se pode ter  uma rodovia ou

curva da morte. Se isso acontece, há alguma coisa errada, o traçado está errado.

Então, o observatório serviria para trazer esses dados. Além disso, temos o Registro
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Nacional de Estatística de Acidentes – Renaest. Também são necessárias ouvidorias,

a criação de um sistema nacional de trânsito efetivo.

Outro ponto diz respeito à melhoria e à adequação das vias de circulação. Isso é

óbvio  na  questão que estamos discutindo aqui.  Citarei  outro  exemplo,  já  no meu

Estado.  Na BR-040,  no trecho de subida da Serra de  Petrópolis,  quase todas as

semanas tomba um caminhão, numa curva. Fiquei mais impressionado ainda, porque

ela se chama Curva do Leal. Não façam isso comigo, pois é uma agressão. Nessa

curva tombam caminhões, criam-se congestionamentos, morrem motoristas. A curva

continua. E vejam que se trata de uma rodovia concedida. Isso para mim é crime. É

preciso  que  as  pessoas  respondam por  esses  crimes,  pois  ocorreram  mortes  de

pessoas.  Se  sabemos  onde  isso  está  acontecendo  é,  no  mínimo,  conluio,

convivência.

Ainda  com  relação  às  vias,  temos  prioridade  para  os  usuários  vulneráveis.

Precisamos preparar as vias, principalmente as rodovias que passam por cidades.

Hoje temos BRs que são verdadeiras avenidas dentro das cidades. Em Minas Gerais,

há um caso típico que utilizo, entre Estrela Dalva e Pirapetinga, próximo de Além

Paraíba. Em Pirapetinga os motoristas passam por dentro da cidade, cumprimentam

as pessoas nas ruas, nas janelas. Isso não tem cabimento. Posso citar um caso no

Rio de Janeiro também, em Santo Antônio de Pádua, em que a estrada acaba e vai

para dentro da cidade. Carros, caminhões passam próximos às janelas das pessoas,

até as cumprimentam. Então, esse é um problema.

Assim, é preciso estudar uma forma de estabelecer as prioridades para o usuário.

Além disso, temos de ter o planejamento viário, que é uma questão óbvia. No Brasil,

no  comitê,  temos  um  programa  de  segurança  de  vulneráveis  -  pedestres,

motociclistas e ciclistas - e a capacitação de gestores.

Há  uma  outra  questão  que  é  elementar:  perícia  e  análise  de  acidentes.

Normalmente,  somos  chamados  para  esses  seminários,  discutimos  muito,  mas  a

causa está com a perícia. Os técnicos estudaram exatamente para isso. Com a causa

pode-se dizer se o acidente aconteceu por falha da via ou do veículo. Há axiomas

aqui que não se discutem, como o de que 90% dos casos de acidentes de trânsito

são causados por fator humano. Vamos até aceitar esse absurdo, mas e os outros



1295
____________________________________________________________________________

10%? Não podem ser a via,  a sinalização, o traçado da curva, o veículo? Vamos

enfrentar  isso  em  que  dia?  Vamos  esperar  morrerem  100  mil  para  tomarmos  as

providências? Essa é a realidade que temos de enfrentar. A perícia tem de ter um

papel  preponderante,  exatamente para ajudar  na ponta,  a  fim  de buscar  junto  às

concessionárias,  ao  DER,  a  quem quer  que seja,  a  correção do traçado ou uma

definição melhor.

Isso é o mínimo que se pode fazer, é seu papel institucional. Quero deixar claro

aqui que essa é uma das programações da discussão no comitê.

Vou acelerar um pouco para ficar dentro do meu tempo, porque o mais interessante,

Deputado,  é  absorver  um  pouco  deste  debate,  do  que  vocês  captaram  nos

Municípios. É óbvio que os dados trazidos aqui foram discutidos mundialmente, em

várias câmaras, em vários debates e foram produzidos esses cinco pilares, que são

os principais. Para os veículos, é necessária a padronização de normas de segurança

veicular e investimento em novas tecnologias. Isso é natural, pois os veículos devem

aperfeiçoar-se.

Farei outra crítica abertamente, até por que temos nossa imunidade parlamentar.

Não quero impunidade parlamentar, quero responder por todos os crimes, se um dia

eu cometê-los. Agora, imunidade é eu poder falar o que penso e responder por essa

realidade, tem de ser isso,  tem de ser inerente ao nosso mandato. Hoje, no País

vivemos a cultura da motorização. O País cresce, mas seu crescimento econômico

está fundado na indústria automobilística. Isso não vai dar certo. Quem disse que,

para chegarmos ao Primeiro Mundo, temos de ter 100 milhões de carros? Não é isso,

é o inverso. Nossas cidades estão explodindo, não aguentam mais carros. Temos de

investir  no transporte urbano coletivo. Estamos na contramão, incentivando, dando

isenção para os veículos sem pedir ao menos uma contrapartida. Já foi proposto pelo

Sr. Eduardo Azeredo, Senador à época e hoje Deputado Federal por Minas Gerais,

um projeto que estabelece que todos os carros tenham “air bags” e freios ABS. Para

se conseguir  aprovar isso em 2009 foi um absurdo, um sufoco. O mínimo que se

poderia  fazer  para  a  indústria  automobilística  era  exigir  os  padrões  mínimos  de

segurança. Aquilo que se exporta tem de ter o mesmo padrão do que fica em nosso

território.  Estamos  chegando  lá,  estamos  avançando.  Mas  ainda  estamos  muito
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aquém. O País não quer incentivar? A economia não quer crescer? Mas como manter

nosso padrão de economia baseado fundamentalmente na indústria automobilística?

Para mim, isso está superado.

Investimento em novas tecnologias. Recentemente, vi um “air bag” de capô. A Volvo

lançou  um  carro  com  “air  bag”  de  capô  para  proteger  o  pedestre  em  caso  de

atropelamento. No momento em que há um acidente, o “air bag” não é só para o

motorista.  Quando  a  pessoa  bate  no  para-brisas,  o  capô  se  levanta  e  sai  uma

proteção, amortecendo a queda do pedestre. Achei  genial.  Disseram que isso vai

custar caro,  mas mais caro é a pessoa atropelada que pode morrer.  É uma vida.

Todos  os  carros  tinham  de  ser  dessa  forma.  A  Volvo  lançou  essa  proteção

recentemente.  Essa  empresa  segue  um  dos  mais  altos  padrões  de  segurança

veicular do mundo; é uma das melhores fabricantes de veículos. Não sou pago pela

Volvo, mas tenho de reconhecer que, dentro da realidade das normas de segurança

veicular, é a mais eficiente. É uma alternativa, quem sabe? Não é a cereja no bolo,

mas é uma alternativa, para reduzir sequelas de acidentes automobilísticos e mortes.

Para  o  comitê,  no  Brasil,  a  instalação  desses  alicerces,  como  inspeção  técnica

veicular... Não é, Ailton Brasiliense, há quantos anos ouvimos falar disso? O Código

de 1997, em seu art. 104, já trazia coisa semelhante. Há 15 anos. Mas quem sabe

daqui  a  50  anos  conseguiremos  entender  essa  dinâmica:  desenvolvimento  de

veículos mais seguros, que é o padrão internacional?

Agora vamos para a parte mais sensível, que é a que mais sofre, que diz respeito

aos usuários e que também faz parte desses pilares: atenção na preservação da vida

humana.

Deputado João Leite, Deputada Maria Tereza Lara, todas as críticas que pudessem

vir  desse  trabalho  que  vocês  realizaram  cairiam  por  terra,  pois,  só  por  darem

oportunidade  para  seres  humanos,  para  os  usuários  falarem,  vocês  já  estão

cumprindo  o  seu  papel.  O  papel  da  Assembleia  é  exatamente  esse;  o  papel  do

Legislativo  é  exatamente  esse:  a  interação  com  a  sociedade.  Vocês  estão  de

parabéns. Não vi, em outros Estados, essa dinâmica produzida por uma Assembleia

Legislativa. Portanto, o grande papel é a atenção na preservação da vida humana. Os

outros casos poderão ser discutidos, mas o principal deles é a vida humana.
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Na atenção aos usuários, é nítida a campanha permanente de educação e ações

de informação. Ouvi o Deputado João Leite comentar que a maioria dos acidentes

tem  como  vítimas  pessoas  idosas  e  motociclistas.  Isso  é  realidade.  Houve  um

crescimento de acidentes com motocicletas, de 2004 para 2010, de mais de 300%.

Não adianta realizarmos uma campanha bonita  para ganhar  prêmio internacional;

estamos preocupados com uma campanha efetiva, que chegue às pessoas em Ouro

Fino,  em  Pouso  Alegre,  em  Varginha,  em  Guaxupé,  em  Poços  de  Caldas,  em

Machado  etc.  Em  todas  as  localidades,  pessoas  morrem  em  travessias  ou  por

atropelamentos.  No  momento  em  que  se  consegue  interiorizar  e  internalizar  nas

pessoas  essa  ação  de  educação,  tudo  melhora.  Temos  a  mania  de  achar  que

campanha  de  trânsito  deve  preocupar-se  apenas  com  carros.  Devemos  fazer

campanhas  focadas  em motocicletas.  E  não é  só  o  poder  público  que tem essa

obrigação: todos os parceiros têm de assumir essa responsabilidade.

O desejo do segmento desse comitê é fazer um plano nacional de comunicação

entre  Estados,  Municípios  e  o  poder  público  e  realizar  campanhas  permanentes

durante  os  12  meses  do  ano.  Também  são  importantes  o  diálogo  e  a  gestão

integrada.

Existe educação para o trânsito nos cursos regulares, o que consta do art. 74. Há

15 anos, travamos um debate sobre como inserir a matéria Educação para o Trânsito

nas escolas. Acharam que seria melhor inseri-la como matéria transversal. Entendi a

transversalidade e nela aprofundei-me. Vamos criar essa educação através de ética e

de cidadania. Não queremos apenas bons motoristas: queremos cidadãos formados

com  ética,  com  respeito  às  regras.  Forma-se  um  bom  cidadão,  tem-se  um  bom

motorista. Um bom cidadão forma uma boa sociedade. Essa é uma realidade prática

com que temos de conviver.  Não adianta achar  que o regramento e a legislação

colocarão  ordem  nisso.  Quem  coloca  ordem  é  comportamento.  Precisamos  de

mudanças  no  comportamento,  e  não  de  mudanças  na  legislação,  até  porque

legislação já temos em excesso, e boa, por sinal.

Há  ainda  o  portal  de  conhecimento  do  trânsito,  em  que  um  dos  pilares  é  o

atendimento às vítimas de trânsito e o investimento na rede pública de saúde. Temos

o Sistema Único de Saúde que, conceitualmente, é o melhor do mundo,  mas, na
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prática, nem sempre corresponde à nossa expectativa. No caso do Brasil, no nosso

documento  há  atendimento  hospitalar  móvel,  UTIs  móveis  para  atendimento

emergencial,  ampliação  e  reabilitação  e  um  sistema  nacional  de  informação  e

estatística de vítimas de trânsito. Não podemos, num debate como este, esquecer as

vítimas. O filme que antecedeu a nossa manifestação e o início dos nossos trabalhos

apresentou dois depoimentos.

Dificilmente  alguém  vai  deparar-se  com  um  depoimento  daquele  e  não  se

emocionar;  é  impossível.  Posso  listar  uma  série  de  pessoas  que  poderiam  dar

depoimentos reais. No Rio de Janeiro, o Fernando Diniz é uma pessoa que se diz

órfão  de  filho.  Ele  perdeu o  filho  em 2005  e  fez  da  vida  dele  um  debate.  Há a

Fundação Thiago Gonzaga, do Rio Grande do Sul, da Diza, que transformou a própria

vida  nessa  missão.  São  vários  os  exemplos,  mas  esses  são  os  poucos  que  se

colocam à disposição para fazer essa transformação da realidade. O grande debate

não é só com as autoridades, é com quem sofre na pele, com quem dialoga com a

sociedade. As instituições são fundamentais e têm o papel de dar equilíbrio, de ser

moderador, de ser incentivador. Mas a resposta não vai ser do poder público, vem da

sociedade.  É  ela  que  tem  que  entender  que  essa  questão  da  mudança  de

comportamento é muito mais importante.

Então, para se construir pilar, tem que colocar o alicerce. Quem é engenheiro sabe

disso, mas, como eu não sou, tenho licença poética para errar nesse argumento. Os

alicerces são a base que você transforma para subir esses pilares.

Vontade política, ação administrativa e recurso financeiro: dizer que falta recurso

financeiro não está certo. Tenho certeza de que só a arrecadação do Detran já daria

para fazer uma série de atividades. Oliveira, não estou dizendo que você não faz.

Cabe aí vontade política, ação administrativa, porque recursos existem. O trânsito

não  precisa  pedir  favor  para  ninguém  porque  ele  tem  arrecadação  de  IPVA,  de

multas, de taxas de licenciamento e de venda de placas. Posso listar pelo menos 15

itens de arrecadação do trânsito. E qual é o retorno que ele dá para a sociedade?

Aumento de vítimas, sequelados? O trânsito não precisa pedir favor, mas mostrar o

seu papel, o espaço que deve ocupar e os resultados que tem que trazer.

Por isso a saúde está preocupada; é claro que tem que estar preocupada, basta
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irmos a um hospital para vermos que, em 20 leitos de UTI, pelo menos 50% são

ocupados por sequelados de acidente de trânsito. As outras pessoas que precisam de

leitos não os têm porque eles estão ocupados com acidentados. É claro que o trânsito

virou um problema de saúde pública, porque não se investe, apenas paga-se a conta.

Não adianta deixar a caixa vazando e ficar pagando a conta de água, porque isso só

vai aumentar o custo a cada dia: é preciso fechar o vazamento. E o trânsito está

vazando  pela  linha  da  educação,  porque  não  há  uma  ação  efetiva,  que  são  a

fiscalização e a punição. Não existe mágica.

Encerrando, temos as políticas públicas e os planos de longa duração, com metas

objetivas.  Onde  está  acontecendo  acidente?  Vamos  agir  pontualmente,  seja  com

fiscalização,  seja  com trabalho,  seja  com orientação.  Se conseguirmos reduzir  os

pontos críticos daqueles espaços chamados de curva da morte, já existirá um plano

de  ação  efetiva.  Basta  fazer  um  plano  de  longo  prazo.  Temos  que aproveitar  os

recursos  de  infraestrutura  para  corrigir  alguns erros  que são fundamentais  e  que

acabam  tirando  vidas.  Então,  são  metas  com  objetivos  e  acompanhamento

permanente.

Organismo nacional  com  autonomia  e  autoridade  para  coordenar  as  ações  de

prevenção e segurança: já falei sobre isso.

Aplicação da totalidade dos recursos previstos para a  educação em segurança,

sinalização e engenharia. Não vou nem perguntar quanto é a arrecadação do Detran

daqui para não espantar as pessoas. Vou falar da arrecadação do Detran do meu

Estado. Sabem quanto é? São R$800.000.000,00 por ano. Quantos Municípios de

Minas, dos 853, arrecadam R$800.000.000,00 por ano?

Deve ser uma meia dúzia, 15 no máximo. Só o Detran arrecada R$800.000.000,00.

E  não  estou  falando  de  IPVA não.  Se  colocarmos  IPVA,  vira  uma  festa.  E  os

Municípios  que  têm  sistema  próprio?  O  que  arrecadam  com  multas?  O  que

efetivamente vai para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para a

sinalização, para a engenharia? Vamos cobrar; está na lei. Só não há punição, mas

está na lei;  é  ação efetiva.  Essa questão dos recursos é fundamental.  A principal

resposta que se recebe quando se pede alguma coisa é: não há dinheiro.

O  Sr.  Presidente  –  Hugo,  não  se  esqueça  de  que  temos  aproximadamente
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34.000km de estradas. O desafio é grande.

O Deputado Federal Hugo Leal – Aqui não é? Não vou discutir, o desafio é grande.

Uma maratona tem 42km. Se você quer completá-la, você tem que andar; se você

não  começar  a  treinar  e  quiser  correr  uma maratona,  não  vai  fazê-lo.  Temos  de

internalizar esse objetivo e estabelecê-lo como política pública. Essa é a ideia. E a

sociedade vai absorvê-la. Uma pessoa quer emagrecer, mas come tudo errado e não

pratica esporte, então o seu plano não vai dar certo, não tem como dar certo; ela só

vai ficar no discurso. Nós já alcançamos essa etapa, e isso já cansou.

Para encerrar, quero pontuar esse trabalho realizado pela Assembleia Legislativa de

Minas. Chegamos a desenvolvê-lo no Rio e fazer debates sobre ele: é o Comunidade

Segura  no  Trânsito.  Existem  muitos  conselhos  municipais,  e  há  os  conselhos

municipais de trânsito. Sei que, em algumas cidades, o conselho municipal de trânsito

existe, mas não quero discutir somente o problema do trânsito, quero discutir também

os acidentes de trânsito. Vou fazer um desafio. Temos conselhos municipais tutelares,

conselhos  municipais  da  criança  e  do  adolescente,  vários  conselhos,  mas  o

Comunidade Segura no Trânsito age pontualmente com a Secretaria Municipal de

Saúde,  com  a  Guarda Municipal,  com  todos  os  organismos.  Ele  investiga  o  que

causou o acidente, por que ele aconteceu. Isso dá conhecimento para que possamos

estabelecer  políticas.  O  Comunidade  Segura  no  Trânsito  é  um  propósito  que

incentivamos  no  Rio  e  que  pegou  em  alguns  Municípios,  porque  a  matéria  não

empolga muito até que aconteça uma tragédia na sua vida familiar.

Temos de levar isso: ações específicas e pontuais com base nas características e

peculiaridades regionais. Saí do mundo - digo que saí do mundo em relação a OMS,

ONU, Brasil, metas - e encerro com uma singela sugestão. É só isso que tenho a

oferecer?  É.  E  as  mudanças  na  legislação?  Não,  tenho  a  oferecer  isso:  ações

específicas  e  pontuais  com  base  nas  características  e  peculiaridades  regionais.

Vocês viram isso, vocês se sensibilizaram. Perguntas, já temos muitas; respostas, já

sabemos  quais  serão.  O  que  é  preciso  é  efetivarmos,  unirmos  as  duas  pontas.

Deputado João Leite, demais Deputados, peço desculpas se decepcionei por não ter

trazido a fórmula mágica, mas tenho certeza de que estou cumprindo o meu mister

como parlamentar, como Deputado Federal, como Presidente da frente parlamentar,
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que  é  exatamente  provocar  isso.  Às  vezes,  vamos  para  uma  reunião  dessas  e

pregamos para convertidos, falamos para quem efetivamente já conhece a realidade.

Vamos sair daqui e continuar a disseminar essa ideia. Repito: se não convencermos

pelo amor ou pela dor, vamos convencer pelas dificuldades econômicas e financeiras.

Temos  argumentos  para  tudo,  só  não  podemos  ter  argumentos  para  justificar  as

mortes que ocorrem diariamente. Muito obrigado e bom dia a todos!

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Deputado Federal Hugo Legal sua exposição,

sua  contribuição  e  sua  presença.  Agradecemos  as  sugestões  já  recebidas  pela

internet.

Passaremos agora para o painel  “50% menos mortes no trânsito:  uma proposta

para a década no mundo, no Brasil e em Minas Gerais”.

Palavras do Sr. Victor Pavarino

Bom dia a todos e a todas. Cumprimento os Deputados João Leite e Maria Tereza

Lara,  por  cujo  intermédio  cumprimento  as  demais  autoridades.  Agradeço  a

oportunidade  desse  convite.  Parabenizo  a  iniciativa  e  o  faço  em  nome  do

representante da Opas-OMS no Brasil, Dr. Joaquim Molina, que não pôde vir, mas

enviou seus cumprimentos.

Vários pontos que devo trazer já foram abordados pelo Deputado Hugo Leal, o que

me permite concentrar-me em alguns conceitos. Farei uma breve introdução para que

haja um entendimento do que é a organização. A Opas é um organismo com mais de

um  século  de  experiência,  voltada  para  a  melhoria  das  condições  de  saúde nas

Américas, faz parte do sistema da OEA e da ONU, atuando também como escritório

regional  da  Organização  Mundial  de  Saúde,  com  todos  esses  Estados-membros

participantes e observadores.

Para falarmos sobre a década, é importante considerarmos o contexto que a trouxe,

o porquê dessa década. Vocês devem estar se perguntando por que esse pessoal da

área da saúde está metendo a colher nessa questão de trânsito e de transporte.

Alguns  dados  apresentados  pelo  Deputado  Hugo Leal  já  trazem  algo  sobre  essa

preocupação.

Desde os anos 60, tivemos as primeiras incursões da OMS em relação à maior
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mortalidade no trânsito. Vemos esses documentos de 1962, quando ainda se usava o

termo acidente, que foi devidamente banido da OMS para tratar as mortes no trânsito.

Há pouco falava a Deputada Maria Tereza Lara que as palavras têm força, sim. Isso

faz  diferença.  Não  é  uma discussão  inócua  pensarmos  na  maneira  como essas

ocorrências são tratadas.

A partir de 1974, entendemos a maior mortalidade no trânsito como um problema

grave de saúde pública, por intermédio de uma resolução da OMS. Podemos dizer

que  foi  fundamentalmente  a  partir  de  2000  que  tivemos  uma  dedicação  e  um

envolvimento mais intenso da OMS e da Opas em relação às mortes e às lesões no

trânsito, devido à magnitude que a questão adquiriu em nível global, particularmente

nos países em desenvolvimento.  Algumas estimativas já  foram apresentadas pelo

Deputado. À época em que foi feito o relatório de 2004, eram 1.200.000 pessoas,

mas já são 1.300.000.

O Deputado tinha colocado 20 milhões de feridos, mas são entre 20 milhões e 50

milhões. Diferentemente dos dados dos óbitos, é muito difícil estimarmos o número

de feridos, em função de diferentes metodologias. O acidente é a terceira causa de

morte na faixa entre 30 e 44 anos e a primeira, ressalto, na faixa de 15 a 29 anos. Os

custos estão próximos ao que foi colocado pelos estudos do Ipea: entre 1% e 3% do

PIB dos países, tendo uma relação óbvia com o aumento do índice de motorização,

particularmente  nos  países  em  desenvolvimento,  que  têm  mais  desigualdades  e

limitações infraestruturais e institucionais.

Esse quadro é particularmente preocupante nos países em desenvolvimento. Os

principais  atingidos  – e estou falando em termos globais  –  são os  usuários  mais

vulneráveis  da via,  que,  nos países  mais  pobres,  chegam a até 70% dos óbitos.

Repito que são os países mais pobres exatamente os que têm menos condições de

arcar com os custos da mortalidade no trânsito. Aliás, são as regiões mais pobres dos

países mais pobres e os segmentos sociais menos favorecidos, as populações que

menos têm acesso aos atendimentos de saúde. Enfim, de forma resumida, são os

mais pobres entre os mais pobres. Isso tem que ser lembrado e levado em conta. A

estimativa que temos da OMS, em nível global, é que, para cada 70 atendimentos de

emergência, há cerca de 15 internações - obviamente esse número varia -, o que
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causará sempre uma sobrecarga muito grande nos setores de radiologia, de pronto

atendimento,  fisioterapia,  reabilitação,  etc.  O  trânsito,  dependendo  do  lugar,  é

responsável por 50% da ocupação de centros cirúrgicos, principalmente em países

pobres – sempre ressalto isso –, e por 30% a quase 90% das hospitalizações, com

uma média de 20 dias de internação.

Há um ponto em que me considero na obrigação moral de tocar, como pessoa que

trabalhou em hospital de reabilitação – e fico feliz com a iniciativa desta Assembleia

de chamar para vir aqui alguém do Sarah Kubitschek, local onde trabalhei por três

anos -: existem aqueles custos menos tangenciáveis que tratam do impacto existente

no círculo de convivência direta e indireta. Temos a dificuldade de medir quanto custa

o sofrimento humano. Quanto custa perder um filho? Quanto custa perder um pai?

Quanto custa perder um ente querido? E a questão principal é falarmos não apenas

dos óbitos, de quem morre, mas também de quem fica. Como fica quem fica? Como

fica quem fica com os que ficam? Essa é uma bomba que cai em uma família.

Deixei aqui vários estudos citados e também deixarei a apresentação. Há vários

“interlinks” e uma referência bibliográfica para quem se interessar. Essa é uma forma

de procurarmos ver outros impactos, os custos “invisíveis” - entre aspas - das mortes

e lesões no trânsito. O nosso marco é 2004, pois, em 7/4/2004, o Dia Mundial da

Saúde  foi  dedicado  à  segurança  no  trânsito  pela  primeira  vez.  Na  época,  eu

trabalhava no Departamento Nacional de Trânsito sob a direção deste senhor que

está ao meu lado. Realizamos uma sessão plenária inédita na ONU voltada ao tema,

que resultou em uma resolução efetiva - na época, era ainda o Secretário Annan -

que conclamou os países membros a adotarem ações mais rigorosas em relação a

mortes e lesões no trânsito.

Esse Dia Mundial da Saúde culminou com o lançamento de um relatório de 2004

que é um marco para nós. Esse relatório pode ser baixado na íntegra em espanhol e

em  inglês.  Para  quem  ficar  com  essa  apresentação,  clicando  nele  conseguimos

baixá-lo direto, mas já existe uma promessa nossa de fazer a tradução pelo menos do

sumário para o segundo semestre deste ano, que deve sair dentro de um projeto que

desenvolvemos.  Seria  interessante  lê-lo  na  íntegra.  Foi  um  projeto  que  envolveu

especialistas brasileiros na área de saúde, transporte, trânsito, engenharia e procurou
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descrever  o  impacto  dos  fatores  de  risco,  das  intervenções  conhecidas,  com  o

objetivo  de  chamar  a  atenção  para  a  magnitude  da  previsibilidade  disso,  que

chamamos, de forma errada, de acidente. Acho que valeu a pena eu insistir  para

termos a tradução em português desse relatório, não por causa dos dados que ele

tem - são dados de 2004, não estão atualizados, mas isso pode ser conseguido pela

internet -, mas principalmente em função dos conceitos que ele traz.

Desses  conceitos,  o  que mais  vale  a  pena trazer  para  vocês  é  a  mudança no

paradigma, na visão da questão da segurança no trânsito. Mostrou o que mudou da

década  de  60  para  cá  em  relação  à  questão  da  segurança  no  trânsito,  quando

começou a se pensar isso na área da saúde. Vou trazer alguns desses conceitos aqui

de forma resumida. Acho isso importante porque são conceitos básicos. Trouxe sete

dessas premissas.

O primeiro ponto quer exatamente matar essa ideia da acidentalidade, que exime

pessoas e governos de fazer o que têm que fazer, porque é muito cômodo passarmos

o  que  acontece  no  trânsito,  essas  mortes,  como  sendo  acidental,  como  sendo

fatalidade, coisa do destino, pondo a culpa em Deus sempre por algo que pode ser

extremamente previsível.

O segundo ponto chama a atenção para o fato de que a questão da segurança no

trânsito não tem dono: não é da engenharia, não é da polícia, não é da saúde, mas

de todo o mundo e tem que ser trabalhada junto. Sabemos que isso é muito difícil,

mas  não  impossível.  Temos  experiências  que  devem  ser  relatadas  aqui,  hoje  e

amanhã.  Trabalhar  intersetorialmente  já  é  algo  difícil,  imaginem  falar  linguagens

diferentes.

Esse terceiro ponto, de certa forma, fala da importância de trabalharmos sistemas

que  acomodem  erros  humanos.  As  pessoas  erram  sim,  e  temos  que  ter  uma

infraestrutura e um sistema que possam acomodar isso. Não é simplesmente falar

que foi o fator humano que errou e acabou. Por que a “curva da morte”, citada pelo

Deputado, tem que continuar sendo a “curva da morte”?

O quarto ponto faz um parâmetro importante para mim, que é a vulnerabilidade do

ser humano como parâmetro determinante nos desenhos do sistema de trânsito.

O quinto faz pouca diferença entre o que é a igualdade e o que é equidade. Os
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traumas no trânsito,  a  carga de lesões  atinge de forma muito desproporcional  os

segmentos  mais  vulneráveis,  então  não  tem  que  ser  igualitário,  tem  que  ser

equitativo,  que significa tratar  diferentemente pessoas que precisam de diferentes

necessidades.  Fragilidades  diferentes  têm  que  ser  priorizadas  aqui.  Essa  é  uma

opção que se faz.

O quarto e o quinto pontos dizem que nem tudo que é bom para a Suíça ou para

outro lugar necessariamente vai ser bom para o Brasil. São bons os parâmetros, mas

têm que ser adaptados para as realidades locais.

Depois  desse  relatório  de  2004,  o  que  se  propôs  fazer  foram  vários  outros

relatórios, que procuraram acompanhar a evolução dessa discussão de 2004. Nós

evoluímos,  houve algum apelo ou algum resultado  para  o  que se  conclamou em

2004? Na OMS, propusemos fazer relatórios bianuais. Esse último é de 2009 e foi

feito não só para as Américas, mas em nível global. Como o relatório é bianual, no

final deste ano vamos terminar o relatório de 2012, com dados de 2010 e 2011, em

todos os países. São mais de 170 países, com quase a totalidade dos países da

América Latina.

Desse último relatório que trazemos aqui, alguns pontos já foram abordados pelo

Deputado  Federal  Hugo  Leal,  apenas  com  uma  pequena  diferença  de  números.

Novamente, a situação mais preocupante continua sendo a ocorrida de 2004 para cá,

nos países em desenvolvimento. Na verdade, 90% das mortes ocorrem em países de

baixa e média rendas, que detêm menos da metade da frota e que são os países que

estão nessa faixa de 19 a 21 óbitos por 100 mil habitantes, que é o nosso caso.

São vários os pontos que vale a pena destacar nesse relatório, mas existe um em

especial.  Aliás,  depois posso passá-lo a quem interessar.  Tenho um compromisso

pessoal com os pedestres. Historicamente, as medidas divulgadas para o trânsito têm

sido  voltadas  para  ocupantes  de  carros  no  mundo inteiro.  Entretanto,  em  termos

mundiais, a metade das vítimas de fatalidade são pedestres, ciclistas, motociclistas e

usuários de transporte público, particularmente nos países em desenvolvimento. No

Peru, quase 80% das vítimas são pedestres. É importante chamar atenção para isso,

não  que  tenha  alguma  coisa  contra  as  válidas  e  muito  importantes  iniciativas

relacionadas com o cinto de segurança e a cadeirinha. Somos a favor de tudo isso,
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mas faço questão de lembrar  aos senhores quem está do lado de fora do carro.

Parece que existe uma iniciativa voltada para os pedestres que está acontecendo em

São  Paulo,  e  espero  que  em  breve  ela  também  aconteça  em  Belo  Horizonte.  A

verdade é que muito pouco se fez em relação a esses segmentos vulneráveis,  de

2004 para cá.

Sobre essa conferência de Moscou, que o Deputado Federal Hugo Leal citou e da

qual  participou  junto  ao  pessoal  do  Ministério  da  Saúde  e  de  representantes  de

ONGs, como é o caso da ONG Vida Urgente, representada hoje nesta Assembleia, foi

a primeira conferência ministerial mundial a que esteve presente. O Brasil foi um dos

signatários dessa conferência que resultou na confecção da chamada Declaração de

Moscou, que, entre outras coisas, procurou estimular a aplicação das recomendações

desses informes mundiais que eu trouxe. A Assembleia-Geral da ONU foi convidada a

declarar  essa  década  já  citada.  A ONU  prontamente  acolheu  essa  proposta  da

Conferência de Moscou e proclamou o decênio de 2011-2020 como a década de

segurança no trânsito, com um plano de ação cujos pontos já foram abordados pelo

Deputado Federal Hugo Leal. Trata-se de um plano mundial feito como base, e não

como uma camisa de força. Aliás, os cinco pilares citados pelo Deputado são uma

forma  de  inspirar  os  projetos  locais  que  obviamente  deverão  atender  às

particularidades de cada país.

A ideia é que haja uma redução pela metade nas mortes causadas no trânsito. Após

as projeções feitas, se não fizermos nada, ou melhor, se o Estado não fizer nada,

chegaremos a 2020 com quase 2 milhões de mortos. Não queremos isso aqui. Há

pouco, uma jornalista me questionou o porquê de ser 50%, e não 40% ou 60%, e

respondi  a  ela  que 50% foi  o  número  que se  entendeu  possível  e  mais  do  que

necessário.

Vale muito dizer que há que se ajustarem as realidades de cada um para sabermos

se devem ser 40% ou mais, ou menos aqui.  Gosto muito de lembrar o que diz o

nosso colega de Genebra, Dr. Etienne Krug: a decisão sobre quanto cada cidade,

cada Estado e cada país tolerará em acidentes de trânsito é de cada um. Quanto

achamos  que deve  ser  tolerado aqui:  20%,  30%? Quanto  Minas  está  disposta  a

tolerar?
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Houve  o  lançamento  mundial  da  Década,  como disse  o  Deputado,  que  esteve

presente, no dia 11 de maio, no Rio de Janeiro, com ONGs e a OMS. Não poderia

deixar de citar o que aconteceu em Minas Gerais. No dia 11 do ano passado, estive

na Prefeitura de Belo Horizonte, ocasião em que houve esse lançamento da Década.

No  governo  federal,  houve  o  lançamento  da  Década  como  pacto  nacional  pela

redução dos acidentes de trânsito, com a presença do Ministro da Saúde e do ex-

Ministro das Cidades. Naquela época, houve o fechamento desse pacto. Esse é o

“site” da Década, para quem quiser acompanhar o progresso em nível mundial.

Gostaria de falar um pouco sobre as expectativas que se tem em relação ao Brasil.

Pelas viagens que fazemos e pelas discussões, percebemos que há uma expectativa

muito grande em relação ao Brasil, muito em vista da posição em que se encontra e

do fato de estar na moda. Há uma expectativa muito grande em relação ao novo

posicionamento do Brasil no panorama mundial.

A Opas-OMS  tem  procurado  dar  apoio  à  cooperação  técnica,  ao  projeto  e  ao

intercâmbio entre outras iniciativas. Citarei uma para encerrarmos, não por ser um

projeto nosso,  mas por trazer em seu bojo vários conceitos que podem servir  de

inspiração para a Década, caso trabalhe aqui. Nessa mesma conferência de Moscou,

de 2009, quando surgiu a ideia da Década, a Fundação Bloomberg, presidida pelo

Prefeito de Nova York, financiou um projeto em 10 países de baixa e média rendas do

mundo, com o nome Segurança no Trânsito em 10 Países. Esses 10 países estão

nesse  mapa,  juntos,  e  representam  metade  das  mortes  em  trânsito  no  mundo.

Infelizmente, estamos na zona de rebaixamento desse campeonato.

No Brasil, esse projeto foi implementado com o nome Viva no Trânsito. Coloquei em

forma  de  “interlink”  para  que  possam  clicar  em  casa,  a  fim  de  obterem  maiores

detalhes. Esse projeto, coordenado pela Opas e o Ministério da Saúde, teve início em

2010 e ocorre em cinco cidades brasileiras, entre elas Belo Horizonte, com os pontos

focais representados pelo pessoal da Secretaria de Saúde e da BHTRANS. Espero

que eu possa ter a chance de falar um pouco mais sobre esse projeto. Teremos mais

autoridade para informar como o projeto tem sido desenvolvido aqui. O importante é

que, principalmente, como a ideia é falar da Década, esse projeto traz, em seu bojo,

várias inspirações desse relatório sobre o qual tinha feito menção. Em particular, cito
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a essencialidade da informação qualificada, que tem sido trabalhada com lincagem de

dados que vêm das polícias, do Samu, da área da saúde, das delegacias e da Polícia

Rodoviária Federal, para procurar qualificá-los e fornecer elementos para se trabalhar

com evidências. A ideia era a abordagem sistêmica, como é feito aqui, e multissetorial

no  combate  a  lesões  e  mortes  no  trânsito,  o  desenvolvimento  da  capacidade

institucional, como foi aqui citado, com o papel fundamental dos governos.

Esse aspecto político também me foi exposto. Estou contente em estar nesta Casa,

pois sempre gosto de lembrar que essa questão é eminentemente política, embora

muitos não gostem de tratá-la desse modo. A questão não é somente técnica, pois

segurança no trânsito tem altos custos, seja do ponto de vista infraestrutural, seja do

ponto de vista dos recursos humanos, pelo qual nem todos estão dispostos a pagar.

É importante que isso seja colocado; é uma questão de atitude, de posicionamento.

Para  os  políticos,  acho  que  várias  medidas  que  podem  ser  adotadas  não  são,

necessariamente,  populares.  Tem-se medo de adotar  medidas  mais  rigorosas  em

vários lugares por não serem populares. Já vi as pessoas dizerem: “Sou a favor da

Lei Seca, desde que ela não funcione ou não me seja aplicada” ou “Sou favorável aos

radares,  à redução da velocidade,  contanto que me avisem onde estão todos os

radares para eu parar no ponto específico”. Ou seja, há várias formas de se trabalhar

segurança no trânsito sem se comprometer. Acho que deve haver comprometimento

político com os custos.

Não poderia deixar de falar da importância da pesquisa, da construção de parcerias

-  este  ciclo  de  debates  está  sendo  um  exemplo  -  e,  particularmente,  do

estabelecimento de metas, para que não caiamos em programas que simplesmente

repitam clichês. Somos a favor de reduzir as mortes no trânsito, somos a favor da

educação no trânsito, mas, sem metas, será mais um clichê para a segurança no

trânsito.

Agradeço muito a paciência de vocês e a oportunidade que me foi dada. Deixo o

meu contato para quem desejar mais algum esclarecimento -  também deixei uma

referência bibliográfica -, mas ainda vou ficar aqui hoje. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao ilustre expositor.
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Recebemos  uma  manifestação  do  sociólogo  Eduardo  Biavati,  que  está

acompanhando este ciclo de debates - o Deputado Federal Hugo Leal lembrou os

melhores palestrantes do Brasil sobre esse tema -, a qual diz o seguinte: “A paralisia

do primeiro ano da Década no Brasil indica que a questão da segurança no trânsito é

completamente marginal e ausente da pauta de questões nacionais. Imaginávamos

que faltava clareza sobre a dimensão do problema, sobretudo da dimensão humana

dramática, mas, 18 meses depois do lançamento da Década Mundial de Segurança

no Trânsito, não resta mais dúvida de que o compromisso do Estado brasileiro é com

a sustentação econômica da indústria automobilística, a manutenção de empregos,

de  rendas  e  de  consumo.  No  segundo  semestre  de  2012  o  PAC  Equipamentos

comprará diretamente da indústria 36% da produção nacional de ônibus e 66% da

produção nacional  de  retroescavadeiras.  O que é  mais  importante  para  o  Estado

brasileiro, salvar vidas ou salvar o capital e o emprego?”.

Palavras da Sra. Rita de Cássia Cunha

Bom  dia!  Na  pessoa  do  Deputado  João  Leite  e  dos  colegas  de  trabalho,

cumprimento todos os presentes. Infelizmente, o Dr. Júlio, Diretor do Denatran, não

pôde comparecer e pediu-me que o representasse neste ato e que parabenizasse

esta Casa por esta iniciativa, por este projeto, por este trabalho. É bom saber que há

uma Casa realmente preocupada com as questões de trânsito,  principalmente em

Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde está a maior malha viária do Brasil. Não que

isso justifique a quantidade de acidentes de trânsito, mas justifica a preocupação já

explicitada aqui.

Pela manhã, liguei a tevê no canal que estou acostumada a assistir  para ver se

falariam algo sobre este evento, mas, infelizmente, não vi nenhuma nota.

Falou-se sobre o Carlinhos Cachoeira, a vitória do Corínthians – nada contra os

corintianos  -,  mas  nada  sobre  um  evento  de  tamanha  importância.  Achei  que

encontraria  este  Plenário  lotado  de  pessoas interessadas  em debater  esse tema.

Infelizmente,  como foi  dito,  essa questão é  restrita,  somente  tocará realmente  as

pessoas se acontecer dentro das próprias famílias.

Falarei  um pouco sobre o Denatran,  para que vocês possam conhecer as suas

atribuições. Citarei também alguns números. A maioria das pessoas falou sobre isso.
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Vou mostrar alguns números: 43 mil vítimas fatais, 620 mil vítimas não fatais, 420 mil

acidentes  com  vítimas,  600  mil  veículos  envolvidos  em  acidentes  com  vítimas,

principal  causa  da  morte  de  crianças  com  idade  entre  1  e  14  anos.  Citei  esses

números, mas não ouvi ninguém admirar-se. As pessoas já não se comovem com

esses números. Por mais que os explicitemos, as pessoas já não se importam. Como

foi dito pelo Deputado Federal Hugo Leal e pelo Victor, as pessoas não enxergam

pessoas nesses números, mas somente cifras. Nem mesmo cifras são levadas em

consideração, ou seja, os custos desses acidentes.

Aí estão os custos, que também foram abordados aqui. Foi realizado um estudo

pelo Ipea, de 2003 a 2006. Os custos anuais com acidentes de trânsito em 2006 eram

R$22.000.000.000,00.  Hoje chegam a R$33.000.000.000,00.  Nem os custos  estão

sendo  levados  em  consideração,  para  que  realmente  sejam  tomadas  algumas

posições, algumas atitudes, a fim de que esses números sejam diminuídos.

Falarei um pouquinho sobre o Denatran,  órgão máximo executivo de trânsito da

União,  responsável  pelo  cumprimento  das  atribuições  estabelecidas  na  Lei  nº

9.503/1998, que instituiu o Código de Trânsito. Nessa lei existe o art. 19, em que

constam as competências e atribuições do Denatran. Ele foi criado pelo Decreto-Lei

nº  237,  de 1967,  como órgão integrante do Ministério  da Justiça,  com autonomia

técnica e administrativa. A partir  de 1º/1/2003, foi transferido para o Ministério das

Cidades, por força da Medida Provisória nº 103/2003, convertida na Lei nº 10.683, de

28/5/2003.

Por  que  o  Denatran  saiu  do  Ministério  da  Justiça  e  foi  para  o  Ministério  das

Cidades?  Como  o  trânsito  é  uma  questão  multissetorial,  o  Denatran  foi  para  o

Ministério  das  Cidades,  porque  ali  o  trânsito  é  tratado  como  uma  questão  das

cidades. Lá estão saneamento, habitação e mobilidade urbana. A intenção era que

esses órgãos, dentro de um só Ministério,  trabalhassem as questões das cidades

conjuntamente.  Por  exemplo,  quando  se  pensasse  num  processo  a  respeito  de

saneamento ou de habitação, o trânsito deveria estar junto, mas até hoje isso não

acontece. O trânsito, no âmbito do Ministério das Cidades, continua isolado, cada um

continua fazendo a  sua parte.  A ideia  foi  levar  o  Denatran  para  o Ministério  das

Cidades, a fim de que tudo funcionasse de maneira harmoniosa. Infelizmente, isso
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não aconteceu até  hoje.  É  uma pena,  porque precisamos  disso  para  colocar  em

prática a questão do plano da década, como foi dito aqui.

Existem algumas atribuições do Denatran, no art. 19. Listarei apenas algumas, para

que  vejam  a  dimensão  da  responsabilidade  desse  órgão  e  que  realmente  ele  é

considerado, além de seu apoio e reconhecimento nacional. Uma das atribuições é

exatamente cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas

e diretrizes estabelecidas pelo Contran. Proceder à supervisão, à coordenação e à

correção dos órgãos delegados.

Estou no Denatran há cerca de 20 anos. Sua estrutura sempre foi a mesma; um

órgão  pequeno,  considerada  sua  dimensão  nacional.  Trazemos  essas  atribuições

para que vejam isso. Atualmente, não é diferente de quando o Aílton assumiu, em

2003, ao se pensar em quantitativo de pessoas, que devem colocar em prática todas

as atribuições estabelecidas no Código de Trânsito.

Há  outras  atribuições,  como  apurar,  prevenir  e  reprimir  a  prática  de  atos  de

improbidade  contra  a  fé  pública,  o  patrimônio,  administração  pública  ou  privada,

referentes  à  segurança  no  trânsito.  Deve,  ainda,  promover,  em  conjunto  com  o

Ministério da Educação, a elaboração e implementação de programas de educação

de trânsito nos estabelecimentos de ensino, conforme as diretrizes do Contran. Aí

entra a discussão trazida pelo Deputado Federal Hugo Leal: pode? Não pode? Pode

ser inserido? Tem que ser datado como tema transversal, interdisciplinar? Como fica

essa questão?

Temos pareceres do MEC em que ele diz “cada um no seu quadrado”. Ou seja,

façam a parte de vocês, que é a elaboração de material para que as escolas possam

trabalhar.  Há  essa necessidade? Sim,  existe  a  necessidade de  educação  para  o

trânsito  nas  escolas,  mas  devemos  ter  cuidado  com  a  maneira  como  deve  ser

ministrada.

Fala-se que devemos ter, futuramente, bons condutores. O Victor lembrou que não

temos apenas condutores no trânsito. Há pedestres, crianças. Como crianças, devem

ser  tratadas  e orientadas,  conforme sua realidade.  Não devemos  nunca tratar  as

crianças  como futuros  condutores.  Com  certeza,  futuramente  essas  crianças  não

precisam ser condutores. Se continuarmos esse incentivo econômico em relação aos
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carros, não pararemos em lugar nenhum. A instrução do cidadão deve abranger seu

comportamento e o conhecimento de seus deveres e direitos. Isso é importante. Se,

num  futuro  distante,  essas  pessoas  ainda  quiserem  ser  condutoras,  sê-lo-ão  de

maneira consciente. Não devem ser incentivadas a ser condutoras. Hoje, colocam-se

as crianças dentro de carrinhos para dirigir e aprender sinalização de trânsito. Essa é

uma maneira equivocada de mostrar a realidade às crianças. Devem ser colocadas

nas calçadas para que saibam como se comportar e para que conheçam a realidade

das cidades.

São  contextos  que  devem  ser  abordados  adequadamente  pela  Federação,  por

Estados e Municípios. Há outras atribuições do Denatran como a questão do veículo,

a  emissão  de  certificados  adequados  à  legislação  de  trânsito,  a  análise  e  a

supervisão de processos de homologação e certificação de instituições técnicas, de

ITLs, de licenciamento.

Hoje  no  Brasil  o  Registro  Nacional  de  Veículos  Automotores  soma 70  milhões

contra 60 milhões de condutores. As infrações, conforme dados de 2011, chegaram

quase a 35 milhões.

É  uma relação preocupante  pela  quantidade  de carros  e  de  condutores.  Como

deveremos proceder para que esses resultados, pelo menos em relação à infração de

trânsito e à morte no trânsito, enfim, que isso seja realmente combatido e consigamos

reduzir 50% dessas mortes? O Victor e o Deputado falaram sobre o plano, a Década,

como se procedeu,  como aconteceu e  se  chegou até aqui.  O Plano Nacional  de

Redução de Acidentes e Segurança Viária para a Década 2011-2020 teve também

como base a mortalidade provocada pelos acidentes de trânsito. Esses são dados do

Ministério da Saúde e demonstram a média de 42 mil mortes por ano no trânsito.

Podemos verificar no gráfico o  crescimento do número de  mortes.  Temos de nos

preocupar  com  isso  e  tomar  atitudes  concretas  para  conseguirmos  reduzir  esses

números.

Como foi dito, o estudo da OMS mostrou a estimativa de 1,3 milhão de mortes em

acidentes  de  trânsito,  em 2009.  Essa pesquisa  foi  feita  em 178 países.  O  Brasil

aparece em 5º lugar entre os  recordistas em acidente de trânsito,  precedido pela

Índia, pela China, pelos Estados Unidos e pela Rússia. Essa resolução da ONU, de
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2/3/2010,  estabeleceu  a  Década  de  Ações  para  a  Segurança  no  Trânsito,  cujo

lançamento foi feito em 11/5/2011. Como disse o Victor, junto ao lançamento no Brasil

foi lançado o Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes de Trânsito.

O Plano Nacional  de Redução de Acidentes e Segurança Viária para a Década

2011-2020 no Brasil atende à resolução da ONU. O Ministério das Cidades, por meio

do  Detran,  convocou  em  30/3/2010  reunião  ordinária  do  Comitê  Nacional  de

Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito, com o objetivo de discutir e

elaborar proposta preliminar do plano brasileiro. Esse comitê foi citado pelo Deputado

Leal.

O Ministério da Saúde, sendo o coordenador nacional do trânsito, e o Denatran, o

órgão executivo nacional,  mobilizou o comitê para ser feita  reunião e dar início à

elaboração  do  plano.  Foram  realizadas  quatro  reuniões  em  Brasília,  com  a

participação  de  vários  convidados,  representantes  de  entidades,  especialistas  de

vários segmentos da sociedade envolvidos com o tema trânsito,  sendo recolhidas

inúmeras  contribuições  e  sugestões  e,  dessa forma,  abrindo  oportunidade para  a

manifestação  da  sociedade  civil.  Essas  reuniões  em  Brasília  contaram  com  a

representação de todas os componentes do Sistema Nacional de Trânsito e de outras

instituições  a  ele  ligadas.  Esse plano  ficou,  por  tempo  determinado,  no  “site”  do

Denatran, para recebimento de sugestões e a fim de se chegar a um denominador

comum, para a finalização do plano. Em 10/8/2011, o comitê aprovou o texto final do

Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária, que foi encaminhado,

na forma de recomendação, ao Ministério das Cidades. Posteriormente, na Semana

Nacional  de  Trânsito,  que  se  realiza  no  período  de  18  a  25  de  setembro,  foi

encaminhado à Presidência da República, onde se encontra adormecido em berço

esplêndido  até  hoje.  Até  agora  não  recebemos  nenhuma  resposta  sobre  como

proceder.

Vou explanar para vocês um pouquinho de como foi feito, quem faz parte desse

comitê, enfim, quem são as pessoas que fazem parte da organização desse plano.

Temos, aí, a organização do comitê nacional, que é o responsável pela observação e

pelo cumprimento desse plano, do qual fazem parte o Ministério das Cidades, como

coordenador,  o  Ministério  da  Saúde,  o  Ministério  da  Justiça,  o  Ministério  dos
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Transportes,  o  Ministério  da  Educação,  a  Secretaria  de  Direitos  Humanos,  a

Secretaria Nacional de Juventude e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.

Além  desses,  temos  os  membros  indicados  pelos  representantes  dos  órgãos  do

governo federal, tais como, o Poder Legislativo – Câmara dos Deputados –, Ministério

Público, Associação Nacional dos Departamentos de Trânsito – AND –, Associação

Nacional  de  Transportes  Públicos,  Sest-Senat,  Abramet,  Fórum  Nacional  de

Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito, Fórum de Pró-Reitores de

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, Conselho Nacional de Secretários

de  Saúde,  Cesvi  Brasil,  OAB,  CNTTT.  Todas  essas  pessoas  fazem  parte  desse

comitê e foram as responsáveis, juntamente com os técnicos e especialistas, pela

elaboração do Plano da Década no Brasil.

Foram abordados aqui pelo Deputado e pelo Victor os objetivos e onde deveriam

ser tratadas essas questões. Dentro do que foi proposto pela ONU, o Brasil trabalhou

e  ficou  nos  seguintes  pilares:  sistema  de  gestão,  fiscalização,  infraestrutura,

educação, segurança veicular e saúde. A partir deles foram desenvolvidas ações com

metas bem definidas de como proceder e como fazer para conseguirmos chegar à

diminuição  das  mortes  no  Brasil  e,  entre  desses  pilares,  quais  são  as  ações

necessárias  para  conseguirmos  a  diminuição  dos  acidentes;  criar  a  autarquia

Denatran, que é o fortalecimento da instituição, para que consiga realmente dar conta

e ser uma representação, de fato, em nível nacional,  do trânsito no Brasil;  criar  o

observatório  nacional;  criar  o  sistema integrado  de  informações  de  acidentes  de

trânsito, porque não temos a integração dessas informações em nível nacional; criar

um  fundo  nacional  de  fomento  às  ações  de  redução  de  mortes  por  acidente  de

trânsito; produzir, dentro do observatório nacional, uma análise sobre a situação e a

tendência e cenários  dos acidentes de trânsito;  identificar os principais  problemas

relacionados  com  a  segurança  de  trânsito;  desenvolver  programas  de  estudos  e

investigações  sobre  segurança  viária;  fazer  revisão  de  políticas  e  experiências

exitosas  de  promoção  de  segurança  no  trânsito;  propor  recomendações  de

intervenções aos órgãos envolvidos com a saúde e segurança no trânsito; monitorar e

acompanhar as ações do Plano da Década de 2011-2020. Esse observatório seria

composto  de  representantes  dos  governos  federal,  estadual  e  municipal,  de
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universidades e da sociedade civil.

Dentro do sistema integrado de informações de acidentes de trânsito,  temos os

seguintes  objetivos:  integrar  os  sistemas  de  informações  de  trânsito;  fortalecer,

modernizar  e  consolidar  a  gestão  de  sistema de  informação  de  acidentes;  gerar

informações  integradas  e  importantes  para  a  escolha  de  soluções;  disponibilizar

recursos financeiros para a implementação de políticas públicas específicas, projetos

e programas; fundo composto por recursos provenientes de orçamentos do tesouro

das três esferas do governo, de multas de trânsito e outras fontes de recursos.

Dentro do eixo fiscalização, as principais ações são: padronizar procedimentos de

fiscalização no âmbito nacional; avaliar periodicamente a fiscalização exercida pelos

agentes; estabelecer ações prioritárias de fiscalização no âmbito nacional.

No  eixo  infraestrutura,  temos:  criar  programas  de  proteção  aos  pedestres,  aos

motociclistas e aos ciclistas; criar  programa de segurança viária para rodovias em

trechos urbanos; criar programas de manutenção permanente e adequação de vias.

No  eixo  educação,  temos  as  seguintes  ações:  capacitar,  formar  e  requalificar

profissionais  do  Sistema  Nacional  de  Trânsito,  professores  e  profissionais  de

educação básica e educação superior  e profissionais dos centros de formação de

condutores;  elaboração de programas de acompanhamento e avaliação qualitativa

dos cursos de formação; implementação da educação para o trânsito como prática

pedagógica; realização de campanhas educativas frequentes, com foco nos principais

fatores de risco de acidentes de trânsito.

Eixo segurança veicular: implementação da inspeção técnica veicular; estabelecer

os conceitos e requisitos do veículo seguro.

Eixo  saúde:  implantação  da  vigilância  de  lesões,  mortes,  condicionantes  e

determinantes dos  acidentes de  trânsito;  ampliação e  consolidação do serviço  de

atendimento  pré-hospitalar  móvel,  fixo  e  hospitalar  e  elevação  da  qualidade  do

socorro às vítimas no local do acidente.

Essas são as principais ações que apresentarei a vocês, mas existe muito mais.

Todas essas ações são precedidas de metas estabelecidas pelo governo, tanto o

federal como o estadual e os municipais.

Mas, como dito aqui, já se passou um ano, e até agora não recebemos resposta da
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Presidência  da  República  sobre  a  aprovação  do  projeto  desse  plano  nacional.

Estamos aguardando. Sabemos que instituições e outros Estados já estão tomando a

frente  e  trabalhando,  independentemente  dessa  aprovação,  como aqui  em  Minas

estão  acontecendo  essas  ações.  Como  o  Victor  disse,  ações  estão  sendo

implementadas pelo projeto Vida no Trânsito,  nesses Estados. Ações estão sendo

realizadas para que haja diminuição nos acidentes de trânsito nessas cinco Capitais.

No Denatran o tema da Semana Nacional de Trânsito de 2011 e 2012 foi baseado

no que se espera para a década. Em 2011, o tema foi “Década de ações para a

segurança no trânsito: juntos podemos salvar milhões de vida”. Agora, em 2012, o

tema também é baseado na década: “Reduza a velocidade, preserve a vida”.

Dentro  de  suas  possibilidades,  o  Denatran  tem  realizado  ações  para  darmos

continuação a essas questões.

Aqui são as campanhas realizadas em 2011 e 2012. Sabemos que os resultados

ainda são muito tímidos, mas já verificamos aumento no número dessas campanhas.

Pelo menos até o meio do ano, foram realizadas cinco campanhas, em nível federal,

exatamente sobre os temas estabelecidos pela ONU para se verificar a redução dos

acidentes de trânsito. Procuramos fazer alguma coisa.

Se, através desse plano, conseguirmos o fortalecimento do Denatran, com certeza

faremos muito mais. Foi dito aqui que recursos não são um problema para o trânsito.

O trânsito tem recursos. Atualmente, o que mantém o Denatran são os recursos das

multas. Mas, infelizmente, esses recursos são frequentemente contingenciados. Uma

das pautas do plano de ação é a liberação desse dinheiro para ser utilizado naquilo

que a gente quer. Sabemos da gravidade do tema, todos estão vendo que o trânsito

tem provocado várias mortes e lesões. Então, pedimos por favor às pessoas que aqui

representam várias  entidades,  ao Deputado Hugo Leal  e  a esta  Casa que façam

pressão  junto  à  Presidência  para  que  esse  plano  seja  liberado,  comecemos  a

trabalhar e tenhamos condição de fazer alguma coisa.

É isso que trago para vocês terem ideia do que está sendo feito, do que está sendo

elaborado, do que está pronto. E para que vocês tenham conhecimento de tudo e,

juntos, possamos lutar para que isso aconteça.

Repetindo, temos aí os números. Eles não nos causam nenhuma estranheza. Da
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mesma maneira que se disse aqui, esses números representam pessoas. Cada uma

dessas  vítimas  tem  nome,  família,  amigos,  história,  tinha  sonhos,  ocupação,

estudava, trabalhava. Todos aqueles dados levantados pelo Ipea e pela ANTP trazem

os  custos  totais  dos  R$33.000.000.000,00,  e  estão  aí.  Então,  não  são  apenas

números.  Quando  vemos  algum  acidente  de  trânsito,  seja  nas  ruas,  seja  nos

noticiários, devemos ter em mente determinadas características. Essas pessoas têm

nome, família e um sonho, portanto é importante ajudá-las. Que não pensemos no

acidente  apenas quando ele ocorre  conosco ou com nossos familiares  e amigos:

pensemos nos outros também!

A palavra acidente é interpretada de maneira errada porque não existe acidente,

que é algo que não pode ser evitado ou prevenido e traz uma ideia de fatalidade. Mas

sabemos que os acidentes são previsíveis, podem ser prevenidos e evitados por meio

de ações e planos que sejam realmente postos em prática.

Agradeço aos senhores. Foi um prazer informar-lhes o que está sendo realizado em

nível  nacional.  Conto  com  a  colaboração  de  todos.  Deixo-lhes  meus  contatos  e

coloco-me à disposição dos senhores no Denatran. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Oliveira Santiago Maciel

Bom dia. Em primeiro lugar, cumprimento o Deputado João Leite e o parabenizo por

essa iniciativa fundamental, imprescindível, de grande valia não só para a sociedade,

mas  também  para  cada  um  de  nós,  gestores  públicos  que  estamos  aqui  com  a

sociedade, na Casa do Povo, buscando aprimorar as nossas informações, acolher as

sugestões  e  as  propostas  que  advirão  deste  trabalho.  Cumprimento  o  amigo  e

companheiro Deputado Hugo Leal, que é uma chama viva de esperança na luta por

um trânsito mais seguro, mais humano. É uma guerra que leva tantas vidas, mas

existem pessoas que não perdem o vigor, e o Hugo é uma delas. Ele sempre participa

dos nossos debates e, antes de ser Deputado, foi Presidente do Detran do Rio de

Janeiro, onde fez um belíssimo trabalho à frente desse órgão. Ele participa até hoje,

sempre que possível, de todos os nossos encontros nacionais. Muito obrigado por

sua presença. Cumprimento, na pessoa da Deputada Maria Tereza Lara, os demais

parlamentares desta Casa. Cumprimento o nosso amigo Ailton Brasiliense, que foi
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Presidente  do Denatran,  hoje  se encontra na ANTP e  faz um trabalho  belíssimo,

também  sempre  presente  nos  fóruns  e  nos  debates,  contribuindo  com  o  seu

conhecimento, com a sua experiência para a diminuição dos acidentes no trânsito

brasileiro.  Cumprimento  a  Rita,  representante  do  Denatran,  agradecendo-lhe  a

presença.

Senhoras e senhores, venho, em nome do governo do Estado, dizer qual é o nosso

papel e o que o Estado tem feito para contribuir para a redução de 50% de acidentes

em  nossas  estradas.  O  cenário  já  foi  apresentado  pelos  debatedores  que  me

antecederam. A sociedade, lamentavelmente, trata o acidente como uma fatalidade,

mas  sabemos  que  os  acidentes  não  ocorrem  em  razão  de  fatalidades,  pois  são

previsíveis,  podem  ser  evitados.  E  não  é  por  outra  razão  que  a  OMS  trata  os

acidentes como uma questão de violência, como uma questão de saúde pública.

Observamos  os  vários  custos  advindos  dos  acidentes,  que,  além  da  perda  de

pessoas, provoca, às vezes, a contaminação da água, grandes incêndios, falta de

energia elétrica e exigem uma mobilização do poder público por meio do Samu, de

hospitais, de equipes especializadas, etc.

Há poucos dias houve um grave acidente na Avenida Nossa Senhora do Carmo, o

qual vitimou três pessoas e contou com uma atuação incisiva do poder público. E,

para vocês terem ideia, como o Detran de Minas Gerais pertence à estrutura orgânica

da Polícia Civil, temos feito questão, nesses acidentes graves em que a causa é a

irresponsabilidade do condutor, de autuar este dentro do contexto do dolo eventual. A

pessoa não quis produzir aquele resultado, mas assumiu o risco de produzi-lo. Então,

o condutor da carreta foi indiciado, bem como o seu proprietário,  que se encontra

preso até hoje.

Estamos mostrando que as consequências são enormes. Já falaram muito sobre as

mortes no trânsito. Temos mais de 117 mortes por dia nas rodovias do País. E Minas

Gerais, lamentavelmente, contribui significativamente para esse impacto nefasto. E o

que o Estado quer? Não é só querer,  tem também o dever. O código diz que um

trânsito  seguro  é  direito  de  todos  e  dever  dos  órgãos  que  compõem  o  Sistema

Nacional  de  Trânsito.  O  Estado  de  Minas  Gerais,  dentro  desse  contexto,  dessa

fatalidade, dessa guerra, dessa violência que nos assola, tem procurado, através de
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seus dados, de seus indicadores, elaborar políticas e ações que, de alguma forma,

façam face pelo menos à minimização deste estado caótico. Em Minas Gerais fica a

maior malha rodoviária. Os acidentes urbanos rodoviários constituem um problema

dos mais graves, até mais do que os homicídios. Vocês podem ver isso pelo gráfico.

Temos fatores preocupantes, que já foram ditos aqui, e um deles é o aumento da

frota  de  veículos.  Para  vocês  terem  ideia,  de  2010  a  2012  Minas  Gerais  houve

aumento de mais de 113% da frota de veículos e 228% da frota de motos. Habilitados

aumentaram 101%, mas sempre aquém do número de veículos, o que demonstra

uma outra preocupação porque, além da formação, que não é adequada, dos nossos

condutores,  ainda  existe  uma  grande  maioria  que  não  possui  o  documento  de

habilitação.  Ou seja,  um grande número de condutores não está capacitado para

dirigir.

Já  falamos  sobre  a  malha  rodoviária,  mas temos  a  questão da  integração dos

Municípios ao Sistema Nacional de Trânsito. Minas Gerais, com 853 Municípios, tem

apenas 43 Municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. O tema do trânsito

é  sempre  tratado  à  margem  do  processo,  nos  vários  níveis  de  governo,  quer

municipal, quer estadual, quer federal.

As infrações de trânsito como fator de risco para acidente de trânsito.  Estamos

vendo  que  o  Estado  tem  investido  maciçamente  para  detectar  o  excesso  de

velocidade. E vemos que, por mês, registramos quase 60 mil infrações relativas a

excesso de velocidade.  Isso é um fator  de alto risco de acidentes graves.  Temos

também  outras  infrações  preocupantes,  como  o  motociclista  que  não  usa  o

equipamento de segurança. Não usar o cinto de segurança é também um fator que

causa muita ocorrência.

Qual é a resposta que o Estado de Minas está procurando dar? Primeiramente, é

preciso  que  ele  se  organize,  e  a  organização  venha  através  da  formulação pelo

Estado  do  Plano  Mineiro  de  Prevenção  e  Atendimento  de  Acidente  de  Trânsito

Terrestre, que foi criado pelo Decreto Estadual nº 4.566/2010, cujo objetivo é de toda

a sociedade.

E o objetivo é esse que está aí, o objetivo de todos nós, embora esteja inserido nas

ações para reduzir essa letalidade. O objetivo é toda a sociedade reduzir a violência
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no  trânsito  por  meio  de:  diretrizes  metodológicas  estratégicas,  descentralização

composta dos planos urbanos rodoviários de abrangência municipal e regionais e,

sobretudo, articulação intersetorial com protagonismo dos diversos agentes públicos

que compõem a fenomenologia  do trânsito.  Nesse contexto,  foi  criado,  dentro  do

Plano Mineiro, o comitê gestor, que está em pleno funcionamento. Temos nos reunido

constantemente. E fazem parte desse comitê todos os órgãos e todos aqueles que se

interessam e se propõem a contribuir, como a Assembleia Legislativa e, sobretudo,

órgãos  municipais  como BHTRANS,  Agência  Metropolitana,  Secretaria  de  Saúde,

Secretaria de Educação, DER, Polícia Militar, Polícia Civil, Detran e os mais diversos

órgãos  do  Estado e  até  da  União,  por  meio  da  ANTP,  que  também  participa  da

formulação de propostas e de ações concretas. Precisamos trabalhar  juntos para,

mais rapidamente, atingirmos os nossos objetivos. Entendemos que é fundamental

que essa articulação ocorra, porque o trabalho isolado de cada órgão pode contribuir,

mas  a  convergência  de  esforços  de  forma  articulada  obviamente  nos  dará  uma

resposta  muito  mais  potencializada  e  melhor  aproveitada.  É  necessário  integrar

esforços para salvar vidas.

Já  estamos  trazendo  para  vocês  algumas  ações  concretas  do  Estado.  A

intensificação  das  “blitze”  da  Lei  Seca  em  Belo  Horizonte  tem  contribuído

significativamente  para  minorar  a  violência  no  trânsito.  E  as  “blitze”  devem  ser

potencializadas a partir da segunda quinzena de julho. Vamos estendê-las para outros

Municípios, primeiramente para Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros e

Uberlândia. As “blitze” têm a participação primeiramente da Polícia Militar, é óbvio,

porque é a responsável pela fiscalização do trânsito, em convênio com o Detran e o

DER, que fazem a fiscalização e a ação direta deles. Mas hoje também agregamos

outros atores. Temos um projeto exitoso em Minas Gerais, que é o Vida Segura. É

uma parceria do Estado com entidades privadas para formação de mão de obra, que

busca trazer para o contexto da reflexão aquele condutor infrator que, anteriormente,

somente  pagava uma cesta  básica,  e  ficava  resolvido  o  seu  problema perante  a

Justiça.  Hoje,  não;  o  Judiciário,  a  Secretaria  de  Defesa  Social  e  diversos  outros

atores trabalham em conjunto quando um condutor se envolve em um acidente de

trânsito  que gera  penalidade.  O  condutor  é  trazido  para  um contexto de  reflexão
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devido ao ato que cometeu,  porque somente assim ele saberá que provocou não

raras vezes mortes, mas também um custo social muito grande, um custo público.

Então, é preciso que ele reflita e, a partir dessa reflexão, possa se tornar um agente

promotor de vida segura no trânsito.

O comitê já tem o mapeamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, pela polícias

estaduais e por diversos órgãos dos 10 pontos mais críticos, para que o Estado possa

fazer  uma intervenção  mais  eficiente  e  efetiva  neles,  a  fim  de  buscar  minorar  a

situação.  Já  foi  citada  a  curva  da  morte  e  outros.  É  preciso  que  saibamos  e

conheçamos os fatores de risco das vias e rodovias para fazermos uma intervenção

precisa e cirúrgica. Os pilares para a redução de acidentes dentro do plano Década já

foram mais que enfatizados.

Enfatizo muito incisivamente a educação. É óbvio que há a fiscalização; é óbvio que

há a infraestrutura; é óbvio que é necessário maior rigor na aplicação. Tudo isso é

fundamental e imprescindível para minorarmos essa chaga que vivenciamos. Minha

própria família vivenciou isso, pois, há mais de 30 anos, meu pai foi vítima de um

acidente de trânsito em Belo Horizonte como pedestre;  ficou na cadeira de rodas

durante todo esse tempo e faleceu no final  do  ano passado.  Sei  qual  é  o  custo

familiar dessa chaga aberta na família: durante todo esse tempo, ele perdeu toda a

mobilidade e era necessário que cuidassem dele. Foram mais de 30 anos de chaga

aberta,  com  um  custo  familiar  muito  grande,  mas  também  custo  social  e  custo

público, porque dependíamos sempre dos hospitais para os internamentos.

Chamo a atenção para a educação porque não vemos um trabalho efetivo nesse

sentido. Há 30 anos, quando meu pai sofreu esse acidente, muito já se falava do

aumento cotidiano e incisivo dos acidentes de trânsito, mas nenhuma providência foi

tomada. No Carnaval e na Semana Santa, em razão do volume de acidentes nessas

épocas, implementavam-se campanhas e as “blitze” se tornavam mais incisivas, mas,

passado esse período, todos se acalmavam. Temos que investir em educação, sob

pena  de,  daqui  a  10,  20,  30  anos,  falarmos  as  mesmas  coisas  e  contarmos  os

mesmos números ou até piores. A educação é fundamental, porque permeia todas as

nossas ações,  a fiscalização,  a infraestrutura e torna o cidadão crítico e reflexivo

sobre  suas  ações.  Quando  falo  conhecimento,  habilidade  e  atitude  é  porque  os
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condutores, os pedestres, os cidadãos, nesse processo de inserção para a cidadania,

precisam capacitar-se, precisam voltar suas habilidades para um trânsito seguro. É

preciso que suas atitudes sejam permeadas por  uma reflexão crítica que produza

efeitos reais em defesa da vida. Se nós, gestores públicos, agentes pertencentes ao

Sistema Nacional de Trânsito, temos como obrigação priorizar a defesa da vida - nela

inseridas a preservação da saúde e a do meio ambiente -, é necessário entendermos

e participarmos desse processo. A mudança não ocorre num passe de mágica, mas

primeiramente por cada um de nós.

Veio-me à lembrança o André Trigueiro, jornalista e escritor, que disse o seguinte

em relação à preservação do meio ambiente - e que também serve muito para nós:

“Se somos parte do problema, é preciso que façamos parte também da solução”.

Esse é o convite que deixo para todos: façamos parte da solução. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Ailton Brasiliense Pires

Bom dia. Agradeço o convite formulado pela Assembleia na pessoa dos Deputados

João Leite e Maria Tereza Lara. Cumprimento o Hugo Leal, que era Diretor do Detran

do Rio de Janeiro e, entre outras realizações importantes, iniciou a implantação do

controle da Lei Seca, que efetivamente transformou o Estado do Rio de Janeiro numa

das referências em relação a esse tema. Essa se tornou uma bandeira do Hugo.

Espero que, um dia, você consiga transformar isso em uma lei efetiva e que ninguém

venha com a arguição daquilo que não está na Constituição, mas, sim, do tal Pacto

de São José, que não faz parte da Constituição e que defende quem não quer fazer

provas contra si mesmo.

Estou  revendo  aqui  alguns  companheiros:  o  Osias,  a  Jussara,  o  Hélio,  alguns

outros que identifiquei, a Rita, do Denatran, o Victor, o Oliveira. Fui convidado como

debatedor, portanto não tenho a preocupação de trazer mais dados. Vocês já ouviram

todos. A minha preocupação, a partir do convite, é provocá-los para que vocês crivem

esses senhores de perguntas e possamos fazer aqui o que o Oliveira determinou ao

nos convidar: já que fazemos parte do problema, vamos fazer parte da solução.

Começarei com uma frase não muito feliz de um cidadão não muito querido que já

morreu, chamado Joseph Stalin: “A morte de uma pessoa é uma tragédia, a de 1
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milhão de pessoas é uma estatística”. Tanto faz se o número é 30 mil, 40 mil ou 50

mil,  pois  ninguém  chorou  por  conta  deles.  Então,  os  milhares  de  pessoas  que

matamos e ferimos não nos farão mudar o nosso comportamento.

Algumas coisas precisam ficar claras. O diagnóstico que todos apresentaram e as

soluções,  provavelmente,  são  conhecidos  por  todos.  Temos  dinheiro.  O  trânsito,

desde a lacração do veículo, passando pelas taxas no Detran e chegando às multas,

arrecada  por  ano  mais  de  R$60.000.000.000,00.  É  um  valor  maior  que  o  do

orçamento  de  Minas  Gerais,  que é o  segundo do Brasil,  portanto  sobra  dinheiro.

Conhecemos o problema, temos dinheiro, sabemos as soluções e não conseguimos

sair do lugar.

O  trânsito  é  um  problema  de  diversos  espaços  do  conhecimento  humano:

educação,  saúde  pública,  médicos,  psicólogos,  etc.  Debruçam-se  sobre  ele

engenheiros,  sociólogos,  arquitetos,  polícias  ostensivas,  etc.  Precisamos de todos

eles, e todos sabemos mais ou menos o que fazer. Temos um código que, bem ou

mal,  distribui  obrigações  para  todo  mundo,  até  para  nós,  cidadãos  comuns.  A

pergunta  então  é:  por  que  não  conseguimos  tirar  resultados  disso?  O  que  nos

impede?

O Oliveira citou que Minas Gerais tem 853 Municípios, mas também citou que só

em 43 deles, 15 anos depois de o Código ter sido sancionado, os simpáticos Prefeitos

assumiram  suas  responsabilidades.  E  os  outros  810?  O  Brasil  todo  tem  5.600

Municípios, mas menos de 1.000 assumiram suas responsabilidades. E sabe-se lá

em que nível. Em uma escala de 0 a 100, provavelmente, quase todos ficaram abaixo

de 50.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais fez um convite amplo. Não

recebi nenhum convite para comparecer a outra Assembleia. Talvez o Hugo, ou a

Rita, ou o Victor tenham recebido. Nos outros 27 Estados, raramente há algum. Das

5.600 Câmaras Municipais, raríssimas promovem esse debate, talvez não cheguem a

10. O que está acontecendo com esse problema, que é grave, custa e dói, mas que

não consegue ser prioridade?

A Rita citou os problemas da falta de pessoas no Denatran. Nem perguntarei ao

Oliveira se ele tem o quadro de pessoal técnico de que precisa. Não perguntarei a
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nenhum  Diretor  de  Detran,  ou  de  DER,  ou  de  órgãos  municipais  se  eles  têm

estrutura, pois sabemos que não têm.

Falando sério, trânsito é um problema? Claro que é, mas não o é para a classe

política.  Daqui  a três  meses vai  haver  eleição.  Ninguém põe o pescoço em risco

dizendo que o cortará se não aparecer nenhum candidato a Prefeito ou a Vereador

que vai colocar como seu lema de campanha política a redução de acidentes. Não vai

ter. Raras vezes teve. Não é à toa que não vai para a frente. Para todos os nossos

queridos Presidentes da República, para todos os Governadores, praticamente para

todos os Prefeitos,  Câmaras Municipais  e Assembleias  Legislativas, enfim, para a

nossa classe política trânsito só é um problema na campanha política. Pode vir a ser

um problema. Alguém questionou o Victor por que campanha é política. Experimenta-

se multar três ou quatro pessoas que barbarizam. Porque um determinado Ministro

colocou uma placa: “Pode andar na velocidade que quiser em qualquer lugar, menos

aqui,  que tem um radar que pode lhe pegar.  Aqui,  não”.  Essa é a nossa cultura.

Nossa classe política, que conhece o problema, não se debruça sobre ele e não age,

porque nós, sociedade civil, não cobramos.

Vou  dar  uns  exemplos  chatos  que  aconteceram  comigo  e  que  acontecem

provavelmente com quase todo mundo. Vocês não conhecem ninguém que pegou um

garoto de 12 anos e falou assim: “Filhão, sente aqui que eu vou lhe ensinar a dirigir”?

Vocês nunca receberam um amigo em casa que tenha bebido igual a um gambá e

tenha ido embora? E nós o deixamos ir. Vocês não conhecem ninguém que tenha

moto  e  que  não  usa  capacete?  Vocês  não  conhecem  ninguém  que  exceda  a

velocidade todos os dias  e,  fantasticamente,  continue vivo? Vocês não conhecem

ninguém que tenha comprado ou tentado comprar carteira de habilitação? Vocês não

conhecem ninguém que chega e diz: “Ferrei-me. Tomei uma multa por excesso de

velocidade. Como você está com os pontos”? Agora temos a indústria dos pontos.

Pelo menos em São Paulo vemos escrito assim: “Multa”, e junto a isso um telefone.

Você  vai  lá  e  negocia.  Um  determinado  Detran  do  Brasil,  cujo  nome  não  vou

mencionar,  pegou uma pessoa –  sem querer,  provavelmente – que tinha 100 mil

pontos  na  carteira.  Sei  que  vocês  não  estavam  prestando  muita  atenção  e  não

repararam que eu não falei 100, mas falei 100 mil.  Com 20 pontos, Hugo Leal,  a
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carteira é suspensa ou cassada. São 20 e não 20 mil.

Quer dizer, neste nosso querido Brasil, quantos amigos nossos frequentam nossas

casas? Foram até ao Pacaembu ontem à noite.  Aliás, ouvi a frase de um político

mineiro, cujo nome não vou mencionar, porque não sei se vocês gostam ou não dele,

mas é um político mineiro famoso, que diz que nada de importante acontece no Brasil

sem que Minas aprove. Em nome da torcida do Corinthians vim aqui agradecer o

apoio que vocês nos deram ontem. Vocês devem ter contribuído de alguma forma,

torcendo muito a favor ou torcendo um pouquinho contra. Então, temos um problema

íntimo. Não temos que deixar de ser amigos daquele que barbariza na cidade, mas

temos que chamar sua atenção. Há aquele cidadão que se elege falando isso, isso e

aquilo, e não faz absolutamente nada.

O Hugo Leal tem uns amigos legais. Acho bom que não os tenhamos, deixa só ele.

Há aquele que fala que 20 pontos é muito pouco e sugere que se comece a penalizar

acima de 40 pontos. Outro amigo dele já amenizou a velocidade. Acho que hoje ele é

Secretário  de  um Estado do Sul  e  é  seu companheiro  da  Frente.  O excesso de

velocidade, que era falta gravíssima, passou para falta média.

Há um enorme número de pessoas do nosso convívio, da nossa casa e do nosso

ambiente de trabalho que constrói a mentalidade de que matar 40 mil não dói; só dói

se for um amigo ou um parente. Aí, olho para o Oliveira e digo: “Você não faz nada”.

O  meu  papel  de  debatedor  é  provocá-los,  mas,  sinceramente,  se  o  nosso

comportamento,  o  comportamento  das  pessoas  físicas  continuar  sendo  cópia  da

postura dos avestruzes,  será impossível  mudar  esse quadro.  Quem tem dinheiro,

conhece o problema, sabe a solução e não o resolve; então, resta saber se quer

resolvê-lo ou se está apenas brincando.  Enquanto não doer no fundo do coração

dele, não haverá solução para esse problema. Obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos  ao  ilustre  expositor.  Em  função  do  tempo

necessário  ao  debate,  a  partir  deste  momento,  está  encerrado  o  recebimento  de

perguntas  dirigidas  aos  expositores  desta  mesa.  Adiantamos,  porém,  que  o

recebimento de propostas e sugestões presenciais continua ocorrendo até o término

do evento, por meio da internet. Até a próxima segunda-feira, será possível o envio de

contribuições por meio do “site” www.almg.gov.br.
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Gostaria  de  agradecer  muito  a  todos  os  parceiros  a  realização  deste  ciclo  de

debates. São eles: Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte;  Secretaria  de  Estado de Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana;

Agência Nacional  de Transportes  Terrestres  -  ANTT - Unidade Regional  de Minas

Gerais, Belo Horizonte; Associação Brasileira de Educação de Trânsito - Abetran -;

Associação  dos  Taxistas  do  Brasil  -  Abrataxi  -;  Associação  dos  Usuários  de

Transporte Coletivo da Grande Belo Horizonte; Associação Mineira de Educadores

Ambientais  -  Amea  -;  Associação  Mineira  de  Medicina  de  Tráfego  -  Ammetra  -;

Associação Mineira de Defesa e Promoção da Cidadania e Dignidade -  Astepe -;

Autopista Fernão Dias, de Pouso Alegre; Batalhão de Polícia Militar Rodoviária do

Estado de Minas Gerais; Câmara Municipal de Campos Altos; Câmara Municipal de

Ijaci;  Câmara  Municipal  de  Madre  de  Deus  de  Minas;  Centro  de  Formação  de

Condutores Moderna - CFC Moderna -; Centro de Formação de Condutores Sistema

Ltda.; Centro de Vida Independente de Belo Horizonte; Centro Federal de Educação

Tecnológica  de  Minas  Gerais  -  Cefet-MG  -;  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  de

Minas Gerais  – PMMG -;  Secretaria  de Estado de Defesa Social;  Concessionária

Nascentes  das  Gerais,  de  Divinópolis;  Condomínio  do  Edifício  Mônica,  de  Belo

Horizonte; Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep - da Acisp 4, de

Belo Horizonte; Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep Acisp 6, de

Belo Horizonte;  Conselho  Regional  de Psicologia  -  4ª  Região,  de Belo Horizonte;

Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  da  Rede  de  Urgência  Macro  Nordeste-

Jequitinhonha,  Teófilo  Otôni;  Coordenadoria  Especial  de  Apoio  e  Assistência  à

Pessoa com Deficiência - Caad -, de Belo Horizonte; Defensoria Pública do Estado de

Minas Gerais - DPMG -; DER-MG, unidade de Ponte Nova; DER-MG; Departamento

da Polícia Rodoviária Federal de Araxá; Departamento da Polícia Rodoviária Federal

de  Contagem;  Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  -  Detran  -,  Chefia  da

Polícia  Civil;  Editora  Trânsito  Legal  -  ETL Projectar,  de  Divinópolis;  Empresa  de

Transporte e Trânsito de Betim - Transbetim -; BHTRANS; Faculdade Promove, de

Belo  Horizonte;  Fernandes  Ferreira  Advocacia  e  Consultoria,  de  Belo  Horizonte;

Fundação  Aprender,  de  Varginha;  Grupo  de  Estudos  e  Pesquisas  em  Direito

Educacional  – Gepede -,  de  Belo  Horizonte;  Guarda Municipal  de  Betim;  Guarda
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Municipal de Contagem; Guarda Municipal de Belo Horizonte; Guarda Municipal de

Itatiaiuçu;  jornal  “Repórter  do Trânsito”,  de Belo Horizonte;  Minas Notícias  Editora

Ltda., de Belo Horizonte; Mister Bus Produtos e Serviços, de Contagem; Movimento

Reage Goiânia, de Belo Horizonte; Núcleo de Penas Alternativas e Inclusão Social de

Egressos; Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas - Ceapa-

MG-; Seds, em Belo Horizonte; ONG Transporte e Ecologia em Movimento, de Belo

Horizonte;  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Polícia  Rodoviária  Federal  em  Montes

Claros;  Polícia  Rodoviária  Federal  -  4ª  Superintendência  Regional,  de  Contagem;

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Coordenadoria de Direitos da Pessoa Idosa;

Prefeitura Municipal de Betim; Prefeitura Municipal de Contagem; Prefeitura Municipal

de Governador Valadares; Prefeitura Municipal de Itapecerica; Prefeitura Municipal de

Ribeirão  das  Neves;  RMV  Consult,  de  Belo  Horizonte;  Secretaria  de  Estado  de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -; Secretaria de Estado de Saúde -

SES -; Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop -; Secretaria

Municipal  de  Saúde de Belo  Horizonte;  Secretaria  Municipal  de  Saúde de Betim;

Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes de Ribeirão das Neves;

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac -, Administração Regional de

Minas Gerais; Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano -

Sintram -, de Belo Horizonte; Sindicato dos Guardas Municipais do Estado de Minas

Gerais - Sindguardas -; Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas

Gerais,  unidade  de  Santa  Luzia;  Strata  Engenharia  Ltda.,  de  Belo  Horizonte;

Superintendência Regional de Ensino de Caxambu; Universidade Federal de Minas

Gerais - UFMG -; Viação Serro Ltda., de Belo Horizonte; e Corpo de Bombeiros Militar

de  Minas  Gerais.  Agradeço  a  todos  os  parceiros  deste  esforço  da  Assembleia

Legislativa, como a Consultoria  da Assembleia Legislativa e a GPI,  que trabalhou

para este ciclo de debates.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles

que  fizerem  uso do  microfone que  se  identifiquem  e sejam  objetivos  e  sucintos,

dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de 3

minutos para a sua intervenção. A leitura e a apresentação oral de propostas serão
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feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Informamos  aos  participantes  que,  no  Espaço  Democrático  José  Aparecido  de

Oliveira,  em frente  ao  Hall  das Bandeiras,  estão  algumas  entidades parceiras  da

Assembleia Legislativa  na realização deste ciclo  de debates,  como o DER-MG, o

Batalhão de Polícia  de  Trânsito  de  Minas  Gerais,  a  Polícia  Rodoviária  Federal,  a

Polícia Militar Rodoviária Estadual, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a

BHTRANS, que estão realizando exposição de material educativo e de orientações de

segurança no trânsito.

Debates

O Sr. Presidente - O primeiro inscrito é o Inspetor Davi Stanley, Superintendente

Regional da Polícia Rodoviária Federal.

O  Inspetor  Davi  Stanley  Bomfim  Dias  -  Srs.  Deputados,  parabéns!  Com  muita

paixão, ouvi as palavras de cada um dos senhores. Entendo que isso faz a diferença.

A  Polícia  Rodoviária  Federal  tem  desenvolvido  algumas  ações.  Convido-os  a

conhecer o nosso veículo, que é o Cinema Rodoviário. O cidadão é fiscalizado e, se

for o caso, é autuado e também chamado para assistir  a algumas realidades que,

infelizmente, a imprensa, de modo geral, não mostra.

Como  mineiro,  gostaria  de  dizer  que  é  um  grande  orgulho  ver  a  Assembleia

Legislativa de Minas Gerais e o Deputado Federal Hugo Leal abraçarem essa causa.

Há 18 anos, Deputados, colegas e não diretamente os senhores, que sei que agiam

sempre em outras áreas, operacionalmente, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia

Rodoviária Estadual e outras entidades que atuavam diretamente nessa questão da

redução dos acidentes de trânsito sempre se sentiam muito sós. Agora acreditamos

em uma mudança, pois houve um comprometimento.

Sra. Rita, como a senhora, eu também me assustei com a Assembleia Legislativa

um tanto quanto vazia. Poucas são as pessoas que têm a responsabilidade de vir

aqui.  Para se ter responsabilidade, é preciso ter, acima de tudo, coragem. A partir

disso, todos nós, a Assembleia Legislativa e o Deputado Hugo Leal abraçamos essa

causa.  Ninguém  quer  encarar  esse  problema,  como  bem  disse  o  último  a  se

manifestar.  As  pessoas  têm  de  ter  coragem  para  assumir,  mas  não  vemos  isso

acontecer.
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Efetivamente, acredito em uma mudança. A partir da Década, que, como disse o

sociólogo,  ainda  não  foi  efetivada,  já  estamos  trabalhando  com  ações  que  terão

continuidade. Agora estamos abraçados e unidos, apesar de todas as dificuldades

citadas  pelo  Deputado,  como  falta  de  efetivo,  falta  de  condições,  falta  de

infraestrutura e falta do cumprimento da legislação.

Acreditamos  que todas  as  pessoas  aqui  estão  abraçando  essa causa,  como já

abraçamos há, no mínimo, 18 anos, que é o tempo que temos de polícia.  Vamos

alterar a realidade, sim. O Ministério das Cidades fez algo interessante, e acho que o

Denatran pode ajudar muito mais nisso.

Trabalhei em Brasília também e sei da dificuldade para envolver a nossa imprensa.

Infelizmente,  Deputado,  temos  algumas  dificuldades.  A má  notícia,  a  desgraça  -

perdoem-me a expressão - vende muito mais que boas ações. É difícil fazer com que

a imprensa desenvolva um trabalho de panfletagem, de educação, de fiscalização e

de conscientização, para que o bêbado não se sinta aliviado e menos punido. Não

deveria  haver  punição  em  decorrência  de  informações  diversas  divulgadas  pela

imprensa  que  não  são  a  realidade.  Infelizmente,  só  a  notícia  ruim  tem  tempo

necessário  neste  Brasil.  Quando  fui  chefe  de  delegacia,  às  vezes,  tinha  30,  40

segundos para falar. Como foi falado mais cedo, a imprensa alardeia muitas coisas.

Não sou contra ela, muito pelo contrário, acho que é uma das principais parceiras

nessa luta. Pouco ouvimos falarem deste ciclo. Poucas pessoas estão aqui, mas isso

não importa. O que importa é que queremos mudar essa realidade. Tenho certeza de

que,  com  esse  posicionamento  do  Deputado  Federal  Hugo  Leal  -  que  tive  a

oportunidade de conhecer ainda no Rio de Janeiro, quando chefiei  o policiamento

daquele Estado -, do Deputado João Leite - que já conheço há algum tempo - e dos

Deputados e amigos envolvidos, vamos mudar essa realidade e tentar chegar a essa

proposta da ONU, que acho um tanto quanto difícil, mas factível. Temos condições,

sim, se entendermos e continuarmos acreditando.

Agradeço  a  oportunidade,  Deputado,  e  coloco  a  Polícia  Rodoviária  Federal  à

disposição dos senhores. Precisamos mostrar para a sociedade que algo está sendo

feito,  para  que ela  acredite  e,  como a  senhora  disse,  também  mude.  Em Pouso

Alegre, Sul de Minas, estamos realizando um trabalho com crianças, não para instigá-
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las a dirigir ainda novas, mas para que conheçam um pouco mais algumas regras que

podem ajudar os seus pais. Esse trabalho está sendo feito por esses colegas que

estão aqui. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Inspetor Davi Stanley, que será expositor amanhã e

nos brindará com os seus conhecimentos.

Recebemos  perguntas  sobre  a  importância  da  educação  para  os  Deputados.

Encontram-se  presentes  pessoas  da  área  da  educação  que  acompanharam  a

Superintendência da Educação e as discussões deste ciclo nas regiões e também

foram parceiras na elaboração deste ciclo de debates. As Comissões de Segurança

Pública, de Saúde, de Educação, da Pessoa com Deficiência e de Transporte estão

envolvidas. Foi questionado aqui por que não há punição severa, por que não há lei

severa. Como disse o Deputado Federal Hugo Leal, temos muitas leis. O Detran, com

a Polícia Civil, já está indiciando muitos motoristas pelo chamado dolo eventual, em

que a  pessoa assume a  responsabilidade de cometê-lo.  Segundo informações,  o

INSS tem processado os motoristas que, de alguma forma, têm trazido danos ao

segurado do INSS. Imaginamos que daqui a pouco o Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - também vai começar a agir assim.

O Sr. Anderson Acássio, do Sindguardas, fará uma pergunta. Solicito que o Cap.

PM  José  Procópio  Corrêa  Júnior  fique  preparado  para  que  também  faça  o  seu

questionamento. Com a palavra, o Sr. Anderson Acássio.

O  Sr.  Anderson  Acássio  -  Ouvi  várias  situações  sendo  colocadas  aqui,

principalmente no que diz respeito aos que trabalham na questão da segurança no

trânsito, ou seja, os policiais federais, militares, a Polícia Civil, por meio do Denatran.

Ouvi um comentário sobre integração. O Deputado João Leite fez comentários sobre

a  violência  do  trânsito  em  cidades  do  interior.  Gostaria  de  alertá-los  para  uma

situação:  a  Guarda  Municipal  de  Belo  Horizonte,  que  represento  por  meio  do

Sindicato de Guardas Municipais do Estado de Minas Gerais, está se empenhando

num trabalho, está substituindo a BHTRANS - vemos isso com louvor -, empresa de

capital  misto  que  foi  muito  criticada  em  função  de  sua  questão  arrecadatória.  A

Guarda Municipal veio suprir isso.

Infelizmente – fica até como denúncia –, a Guarda Municipal de Belo Horizonte é
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comandada por ex-Coronéis da Polícia Militar, que coagem os Guardas Municipais a

fim de que atuem como atuavam os servidores da BHTRANS, que eram obrigados a

aplicar multas a qualquer custo, sem uso de discernimento para a situação, porque

cada uma delas é única. Gostaria de chamar a atenção dos senhores para a situação

desses  servidores.  Como munícipes,  poderiam  estar  em  várias  cidades.  Ficamos

tristes ao anunciar que a Guarda Municipal de Varginha, que cuidava tão bem do

trânsito naquela cidade, hoje está impedida de fazer isso. Vemos essa situação como

demonstração de ciúmes ou, talvez, um monopólio.

Isso não deveria estar acontecendo. O trânsito, pelo CTB, é de responsabilidade do

Município. Devemos discutir isso também, não podemos ficar somente no âmbito do

Estado. A Guarda Municipal de Belo Horizonte não participa do Conselho de Trânsito.

Por exemplo, representantes da Guarda Municipal não vieram aqui falar sobre esse

assunto. Esses servidores trabalham de forma precária, não têm nenhum apoio nem

são vistos como potenciais ajudadores de qualquer programa. Os Guardas Municipais

também trabalham em escolas,  onde poderiam fazer  uma campanha conjunta de

conscientização de estudantes.

Outro ponto importante é que os Guardas Municipais ganham mal,  seiscentos e

poucos reais. Em vez de um policial militar, poderiam utilizar um Guarda Municipal.

Os policiais militares são bem treinados, bem preparados para intervir em situações

muito piores. Os Guardas Municipais também estão bem treinados e possuem porte

de arma. Como não são utilizados na segurança efetiva dos cidadãos, poderiam ser

usados na segurança do trânsito. Isso não pode ser impedido.

Deixo  essa  sugestão,  ou  seja,  é  necessário  pensar  nessa  questão  da  Guarda

Municipal. Naqueles Municípios em que não é possível enviar policiamento, proponho

seja criada a Guarda Municipal para contribuir na segurança do trânsito. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Anderson Acássio, sempre tão presente. É importante

esclarecer  que  a  Assembleia  Legislativa  convida  todas  as  entidades  parceiras.  A

escolha dos debatedores e dos temas não é feita por esta Casa, mas pelos parceiros

organizadores dos eventos.

Com a palavra,  o  Cap.  PM José  Procópio  Corrêa  Júnior,  da  Diretoria  de  Meio

Ambiente e Trânsito da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
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O  Cap.  PM  José  Procópio  Corrêa  Júnior  -  Obrigado.  Gostaria  de  fazer  uma

observação, que também é uma pergunta ao Deputado Federal Hugo Leal sobre a

vistoria veicular. Ele mencionou, em sua explanação, o art. 104 e o art. 131, § 3º, que

são importantes.

Quando falamos dos pilares, muita coisa evita a necessidade de mudança de lei. A

legislação precisa de alguns ajustes, mas atende à demanda, se for bem cumprida.

Ele  já  disse  que  está  sendo  feito  um  trabalho  nesse  sentido,  o  que  nos  deixa

confortáveis. Minha preocupação é em relação ao apoio da mídia na mudança de

comportamento  do  usuário.  Essa  é  minha  preocupação.  Muito  se  falou  sobre  a

situação do Corinthians, campeão da Libertadores. Falou-se a semana inteira sobre

isso. O que a imprensa quer ela faz e consegue convencer o cidadão. Outro exemplo

é o crime que chocou o Brasil, o esquartejamento do empresário. Todo dia se falou

sobre isso, mas, todos os dias, várias pessoas morrem esquartejadas no trânsito e

não são lembradas.

Minha pergunta é se existe algum trabalho, na Câmara dos Deputados, para fazer

um projeto de lei obrigando os veículos de comunicação a inserir em seus programas

e  propagandas  questões  sobre  segurança  no  trânsito,  assim  como  foi  feito  na

Espanha.  Lá,  conseguiu-se  uma mobilização imensa no país  no  que  se refere  à

consciência  no  trânsito.  Vídeos  impactantes  foram exibidos  no  horário  nobre.  Há

algum projeto, alguma proposta para que isso se insira na programação dos grandes

veículos de comunicação, no horário nobre? São ações que provocarão a mudança

de comportamento dos cidadãos. Que a questão do trânsito seja abordada durante

uma novela.  Hoje as  propagandas mostram carros que correm e que conseguem

fazer  derrapagens.  Deve  ser  mostrada  a  segurança  do  veículo  para  mudar  o

comportamento. Há algum projeto nesse sentido? Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, Ricardo Batista, do CFC Sistema.

O Sr.  Ricardo Batista -  Boa tarde. Agradeço a chance da palavra e também ao

Deputado João Leite por uma reflexão cuja bandeira carrego há cerca de 10 anos,

tempo que trabalho com o centro de formação de condutores, na Autoescola Sistema.

O senhor disse que a educação para o trânsito é um dos remédios que poderíamos

ter para essa situação das estatísticas.
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Na verdade, vim aqui para fazer uma pergunta direcionada ao Dr. Oliveira e à Maria

Cristina,  que representam,  respectivamente,  o  Denatran e  o Detran,  sobre  o  que

estavam fazendo em relação à segurança para o trânsito.  Fiquei feliz  com o que

escutei, logo não farei mais a pergunta. Entretanto quero fazer um pedido diretamente

a  vocês.  Olhem  com  mais  atenção  para  o  CFC.  Há  poucas  pessoas  boas  no

mercado.  Infelizmente  há  mais  pessoas  não  capacitadas.  O  primeiro  passo  de

educação para o trânsito que todos vocês tiveram, inclusive eu, foi no CFC após 18

anos.  Precisamos  investir  mais  na  educação fundamental,  porque o  processo de

educação é muito mais longo que a carga horária exigida pelo Denatran e o Detran

no CFC. Atualmente,  somos fábricas de carteiras,  porque,  se não observarmos o

objetivo único e exclusivo da maioria das pessoas que nos procuram, que é a carteira

de habilitação, fechamos as portas. Precisamos investir nisso e mudar a mentalidade

do  povo  brasileiro.  A  educação  é  fundamental,  prova  disso  é  que  temos  uma

resolução exigindo freio ABS e “air bag” nos carros a partir de 2014. Aqui, é lei. Na

Europa, é conscientização. Na Europa, não se vende um carro sem “air bag” e sem

ABS,  porque  o  cidadão  reconhece  a  importância  desses  itens.  Não  há  lei.  Peço

olhando no seu olho. Fiscalizem. Há pessoas boas lá dentro, como o Dr. Anderson,

que carrega a bandeira de que, se continuarmos ensinando candidatos com 20 aulas

práticas, iremos continuar morrendo.

Exemplo número um: Paulo Ademar, seu amigo, que está no hospital agora; a maior

ironia da vida. É uma pessoa que carregava a bandeira da educação para o trânsito e

está à beira da morte, por causa de um irresponsável que apareceu no caminho dele.

Para  mim,  educação  é  o  melhor  remédio,  para  não  ficarmos  discutindo  os

investimentos para salvar alguém que está no Hospital João XXIII, à beira da morte.

Vamos investir em educação, a solução de qualquer país. Muito obrigado.

O Sr.  Presidente -  Com a palavra, a Sra. Kátia Ferraz Ferreira, do CVI de Belo

Horizonte.

A  Sra.  Kátia  Ferraz  Ferreira  -  Bom  dia.  Estou  aqui,  neste  momento,  como

colaboradora deste evento e de vários outros. Temos percebido a sinalização desta

Assembleia.  Como  Presidente  de  uma  entidade  de  pessoas  com  deficiência,

recebemos, além de vários tipos de ocorrência de deficiência, pessoas acidentadas
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no  trânsito  e  famílias.  Como  vamos  conduzir  essas  pessoas  que  se  tornaram

deficientes,  em  virtude  de  secção  de  medula,  amputação  e  outros  tipos  de

comprometimento físico? Temos participado nesta Casa de ciclos de debates sobre

mobilidade urbana, segurança nas escolas, drogas, criminalidade e violência, quando

resgatamos algumas questões relativas à droga e à violência no trânsito. Apoiamos a

prevenção no trânsito. Em virtude da instalação da Comissão permanente de Defesa

dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  uma  reflexão  do  Presidente  desta

Assembleia  e  do  sistema de governo,  que procura  trabalhar  a  rede integrada de

desenvolvimento  para  que  a  sociedade  consiga  ser  contemplada  com  todas  as

políticas  públicas,  queremos  pedir  o  comprometimento  dos  Srs.  Deputados,

especialmente  agora,  com  a  ratificação  da  convenção  da  ONU  pelo  Congresso

Nacional.  Temos  disseminado  a  convenção  nesta  Casa.  Queria  apresentar  uma

proposta à LOA - não sei se agora – e entregar um documento à Mesa. Vamos pedir à

Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência, em virtude

de todas essas sinalizações e das nossas participações nesta Assembleia, que se

desloque  para  a  Governadoria,  como  entidade  estratégica  de  apoio  às  políticas

públicas de prevenção e de promoção da independência da pessoa com deficiência.

Queremos  pedir  o  apoio  dos  senhores.  Pensei  em  pedir  a  assinatura,  neste

documento,  dos  que  aqui  estão,  mas  vou  preferir  assiná-lo  como  Presidente  da

entidade.  No  fim  deste  evento,  vou  entregá-lo  à  Mesa,  para  que  as  Comissões

envolvidas com essa temática possam empreender os esforços necessários para a

alteração da lei  delegada da Sedese, para que a coordenadoria se desassocie da

Sedese e volte a fazer parte da questão estratégica da Governadoria, onde estava

instalada anteriormente.  Nesse sentido,  queremos pedir  o  apoio  de vocês. Que a

coordenadoria possa dar esse tipo de apoio e de assistência às pessoas que a ela

recorrem,  bem  como  às  nossas  entidades,  das  quais  somos  colaboradoras.

Recebemos contingentes de pais e outras pessoas que precisam estar incluídas no

mercado de trabalho e que, mesmo em virtude da deficiência, desejam dirigir os seus

veículos  adaptados.  Precisamos  trazer  essa  reflexão  a  esta  Casa.  Logo  mais,

entregarei o documento a vocês. Obrigada, Deputado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Kátia. Com a palavra, o Sr. Anísio Honorato Campos,
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da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Betim.

O Sr. Anísio Honorato Campos - Boa tarde a todos. Gostaria de fazer uma reflexão

começando com a fala do Deputado Federal Hugo Leal, ao dizer que ou enfrentamos

a violência no trânsito, ou fingimos.

Preocupa-me quando nos voltamos mais para os aspectos visíveis dessa questão,

que são os  comportamentais.  Entendo ser  importantíssimo focalizá-los  e  dar-lhes

atenção. Por outro lado,  acredito que temos de olhar os aspectos não visíveis  aí

incluídos. Alguém da Mesa lembrou que se trata de uma questão política - e de fato é.

Na década de 60, politicamente se fez uma escolha pelo automóvel,  então essas

questões não se acentuaram de uma hora para outra. Nesse sentido, peço que as

ações e políticas públicas se voltem para o transporte coletivo.

Qual  é  a  ligação  entre  violência  no  trânsito  e  transporte  coletivo?  Deveríamos

investir no transporte de massa de qualidade. Lembro-me aqui do metrô da minha

região, o Barreiro. Umas três vezes já vi até “outdoor” falando que, agora, o metrô

chegará. Assim, temos de olhar para esse lado mais político, para essa questão mais

estrutural. Analisando a questão das motos: o dinheiro com que o indivíduo paga a

passagem de ida e volta para o bairro dele dá para comprar uma moto. Então, se não

pensarmos na questão mais estrutural, continuaremos acreditando que violência no

trânsito  se  resume  ao  aspecto  comportamental.  Ele  é  importante,  mas  não  é

fundamental.  Se  é  um  assunto  político,  continuaremos  fingindo  que  estamos

enfrentando o problema. Estamos numa Casa que tem de pensar o aspecto estrutural

de uma política pública.

A pergunta é como a violência no trânsito está relacionada à mobilidade urbana, se

não se investir em outra forma de pensá-la. Como elaborar uma política pública nessa

direção mais  estrutural? Já existem importantes  e  grandes propostas que vão ao

encontro  da  questão comportamental.  Repito:  é um aspecto importante,  mas não

resolve o problema da violência do trânsito, principalmente se não se levar em conta

o aspecto estrutural.

Assim, fica sugestão de pensarmos políticas públicas na direção dos aspectos que

sublinhei. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Elizabeth Junqueira, do Senac Minas.
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A Sra. Elizabeth Junqueira - Boa tarde. Farei uma reflexão e uma sugestão.

Acreditamos que falar de trânsito, antes de qualquer coisa, é falar de pessoas. Falar

de pessoas, de mudança de comportamento é falar de educação, de disseminação

de conhecimento e de valores. Assim, não acreditamos que consigamos mudar esse

quadro se não trabalharmos a educação. Acreditamos, também, que essa educação

não deve acontecer apenas no ensino fundamental, mas no médio e até no ensino

superior.  É  claro  que,  nas  universidades,  a  abordagem  deve  ser  de  uma  forma

diferenciada, com corresponsabilidade. Apresentamos esse projeto no ano passado,

num evento no Rio, da ANTT. Ficamos muito felizes em apresentá-lo. Acreditamos

que só vamos transformar essa realidade por meio da educação.

A minha sugestão é uma gestão compartilhada. O que se percebe é que cada um

trabalha na sua responsabilidade. Por que não somarmos e começarmos um projeto

piloto, experimental, ampliando-o pouco a pouco?

Do contrário,  concordo com você, Oliveira, daqui a 20 anos todos, os órgãos, a

sociedade civil e as entidades privadas, continuaremos discutindo e não chegaremos

a lugar nenhum. Não vamos transformar nada. E essa educação não seria só para o

indivíduo,  mas  também  para  os  centros  de  formação  profissional  e  donos  de

autoescola.  Há  muito  trabalho  a  ser  feito,  mas  é  preciso  dar  o  pontapé  inicial.

Gostaria  que  vocês  pensassem  nisso.  É  preciso  realizar  uma  discussão  mais

profunda com o MEC, porque também temos as nossas interrogações em relação aos

temas transversais. É só essa a contribuição.

O Sr.  Presidente -  Muito bem. Com a palavra,  a Sra. Marcelina Carim Felix  de

Oliveira, da Escola Pedro Pacheco de Souza.

A Sra. Marcelina Carim Felix de Oliveira – Gostaria de fazer uma pergunta a vocês

que representam a comunidade. Quando se pede socorro para um carro que levou

apenas um risquinho, a Justiça chega em menos de 5 minutos, mas para uma mãe

com 3 filhos, ameaçada por uma faca, a Justiça não chegou até hoje. Gostaria que

vocês pensassem sobre isso. Por essa razão muitas mães estão morrendo. É esse o

meu pensamento.

O Sr. Presidente - Mas essa é minha obrigação, elas têm de falar comigo. Quem é

essa mãe ameaçada? Resolver essa questão é obrigação de todos nós.
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A Sra. Marcelina Carim Felix de Oliveira - Hoje o problema já está resolvido.

O Sr. Presidente - Então está bom.

A Sra. Marcelina Carim Felix de Oliveira – Obrigada.

O  Sr.  Presidente  -  Está  bem,  obrigado  pela  presença.  Com  a  palavra,  o  Sr.

Humberto Rabelo de Freitas, da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência.

O Sr. Humberto Rabelo de Freitas - Vamos fazer um drama: Rua Rodrigues Caldas,

faleceram os Deputados Hugo Leal e João Leite. Estamos no velório. Minas Gerais

sempre se iniciou muito bem nas coisas que os mineiros quiseram fazer. Como disse

o  mestre  Ailton,  por  covardia  não  temos  nos  movimentado.  Vamos  pedir  aos

Deputados Hugo e João Leite e também aos outros Deputados que iniciem, sem

covardia,  um movimento  nacional  para  mudança no Código Nacional  de Trânsito.

Sem covardia e sem medo, porque estamos com vocês. É só disso que precisamos.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Humberto. Com a palavra, o Sr. Hélio Moreira, da

Associação Batista.

O Sr. Hélio Moreira - Primeiro, parabéns a todos, à Comissão, à Deputada Maria

Tereza Lara, ao Deputado João Leite, porque alguém disse que só esta Assembleia

discutiu esse tema. E morre mais gente no trânsito do Brasil  que nas guerras do

Afeganistão, do Sudoeste e do Leste, e nós não discutimos isso no Brasil. Só esta

Assembleia discute o tema. Então todos estamos de parabéns por isso. O Brasil é um

país de distâncias continentais. Pergunto duas coisas: por que não temos metrôs,

inclusive subterrâneos? Por que acabamos com as ferrovias, tanto para o transporte

de passageiros como de cargas? Apesar de agora existir a Ferrovia Centro-Atlântica,

do Eike Batista.

Outra  coisa  que nos  deixa  muito  preocupados são os  acidentes  graves.  Houve

aquele  acidente  na  Avenida  Nossa  Senhora  do  Carmo,  também  houve  vários

acidentes na BR-381 e no Anel Rodoviário. Não sei se farei a pergunta para a Rita ou

para a Maria Cristina, porque cheguei atrasado. Minha preocupação é em relação à

questão mencionada pela Elizabeth, do Senac, sobre a educação. Mas a fiscalização

também deve funcionar. Como aquele moço que tirou carteira há seis meses chegou

até  aqui?  Ele  passou  por  barreiras.  E  aquele  outro  motorista  que  matou  várias

pessoas no Anel, e acho até que ele é menos culpado.
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É como a questão dos menores, que deixamos chegar a um ponto em que eles são

vitimados e nós queremos a redução da idade penal. É muito mais prático, mais fácil,

não é? Gostaria de perguntar como vamos melhorar esse que é um problema de

todos. Nós que aqui nos encontramos estamos preocupados com as pessoas que

morreram no trânsito, com as pessoas que não andam ou sofrem outras sequelas.

Quanto ao transporte ferroviário, o metrô - Juscelino foi fantástico na melhoria das

rodovias -, não se poderia acabar com a malha ferroviária. É tão romântico, gostoso e

seguro viajar de trem. Precisamos fazer essa discussão.

Para não me esquecer do Inspetor Pimentel, lembro-me do Valdemar. Perguntem

ao Deputado João Leite quem era o Valdemar. Era também um guarda-civil, Diretor

do Alvorada, que aqui também queremos relembrar. Obrigado.

O Sr. Presidente - Gostaria de fazer uma retificação, dizendo que a Maria Cristina

não compareceu e quem está conosco é a Rita de Cássia Cunha.

Nosso último inscrito, Rogério dos Santos Lara, fará uma pergunta oral.

O Sr. Rogério dos Santos Lara - Bom dia a todos. Estou satisfeito por me encontrar

nesta  Casa  e  muito  alegre  por  aqui  ver  o  Aílton  Brasiliense,  pessoa  de  grande

conhecimento sobre o assunto. Lamento o fato de a situação ter chegado a esse

ponto.

Não estou aqui como Presidente do Sindicato dos Motociclistas, mas como cidadão,

como pessoa.  Eu deveria  estar  trabalhando agora como motociclista,  mas saí  da

empresa para vir aqui por considerar este debate de uma importância enorme.

Sou  um  daqueles  conhecidos  como  cachorros  loucos,  bagunceiros  de  trânsito,

irresponsáveis. É assim que somos conhecidos pela população: pessoas que não têm

medo  de  morrer,  que  não  têm  nenhum  escrúpulo  no  trânsito.  É  assim  que  a

sociedade nos vê. E o governo nos enxergou pela estatística e não como um cidadão

que precisa trabalhar para viver, como um pagador de impostos, como alguém que

impulsiona  o  progresso.  Viu-nos  porque  estamos  fazendo  um  rombo  no  INSS,

estamos enchendo os hospitais, estamos atrapalhando a BHTRANS. Quando cai um

motociclista na Cristiano Machado, o trânsito para e já dizem logo: “Vê se pode... Está

esborrachado lá”. Portanto, além da repressão por parte da sociedade, que nos vê

como maus e não como uma solução, estamos sendo responsabilizados por causar
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um  problema que,  para  mim, é  uma solução,  pois  só  sou cidadão porque estou

trabalhando  em  cima  de  uma  motocicleta,  pagando  impostos,  pagando  dívidas,

sustentando uma família e correndo para viver.  Eu e meus amigos corremos para

viver  porque  é  por  meio  desse  trabalho  que  respeitamos  nossos  pais,  que  nos

ensinaram a trabalhar, e não a roubar. É dessa forma que dou alegria à minha família

e aos meus pais.

Gostaria, portanto, que fôssemos considerados como uma solução e tratados com

responsabilidade pelos governos federal, estadual e municipal, o que até hoje não

ocorreu. Não temos visto, por parte dos governos, nada que possa melhorar nossa

vida, a não ser uma sociedade que precisa de nós, que nos procura, que exige que

corramos para levar um produto a quem o comprou ou um documento a quem dele

necessita com urgência.

Gente, vamos pisar no freio, descer do ônibus e realizar uma reunião fora dele,

porque cada um, em seu banco, dentro do ônibus, está comprometido com o próprio

lugar  em  que está  assentado,  o  que  tem sido  um  empecilho  para  caminhar  nas

soluções a fim de que caia o índice de acidentes de trânsito. Precisamos ter uma

visão mais ampla.

Como foi  dito  aqui,  se eu sou o problema,  quero  fazer  parte da solução desse

problema,  mas  raras  vezes  sou  convidado  para  fazer  parte  da  solução  dos

problemas.

Quero fazer uma menção honrosa ao Dr. Oliveira, que, sempre que vai tomar uma

decisão sobre o trabalho do motociclista, liga para o sindicato. A BHTRANS não toma

essa posição, infelizmente. O “site” deles é uma vergonha. Quando entramos no “site”

para  encontrar  uma explicação,  sempre  temos  duas  opiniões  contraditórias.  Para

resolver o problema, temos que nos assentar à mesa e conversar. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado ao Rogério dos Santos Lara. O Rogério é um dos

expositores de amanhã.  Ele fará parte da mesa de amanhã, falando da vida dos

nossos trabalhadores sobre duas rodas, que são as motos. É um drama que vimos

em alguns lugares em Minas Gerais, que são os mototaxistas, sem regulamentação e

com  riscos  permanentes.  Está  conosco,  e  convido  para  fazer  parte  da  Mesa,  o

Deputado Federal Stefano Aguiar, do PSC, que está acompanhando esta reunião. Ele
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está acompanhado do Presidente Nacional do Partido Social Cristão, Everaldo Dias

Pereira; os dois honram a Assembleia Legislativa com suas presenças nesta manhã.

Já estão distribuídas as perguntas para os expositores, mas mandaram algumas

para os Deputados. Vou pedir à Rosely Fantoni, do DER, para me ajudar. A pessoa

faz uma pergunta sobre a duplicação da BR 040, em Ribeirão das Neves, ligando

Venda  Nova.  Isso  não  está  correto,  porque  a  040  vem  até  o  Anel  Rodoviário.  A

ligação da 040 com Ribeirão das Neves é uma estrada estadual. Existe esse projeto

de  duplicação  e  parece-me que a  pergunta  está  ligada  a  isso.  Recentemente,  a

Assembleia Legislativa votou um empréstimo para o Caminhos de Minas e imagino

que  esteja  incluída  essa  duplicação  da  ligação  sem  necessidade  de  ir  ao  Anel

Rodoviário, para quem está indo para a MG -10, para o Aeroporto de Confins, que

poderia usar  essa passagem por  Ribeirão das Neves,  junto à Penitenciária  Dutra

Ladeira  e  José  Maria  Alkmin.  Essa  é  a  ligação.  A  pessoa  está  falando  sobre

arrecadação. O Hugo Leal deixou uma fumaça aqui entre nós quando falou sobre

arrecadação. Gente, o dinheiro não some. O DER tem 28.000km de rodovia para

tomar  conta,  mas  4.000km  de  rodovias  federais  delegadas  ao  DER.  Então,  a

arrecadação do IPVA é dividida com os Municípios. Se essa verba não foi usada nas

questões do trânsito, ela será utilizada pelas Prefeituras em outros gastos que ela

tem. Esse debate é importante para priorizar e utilizar esse recurso na educação de

trânsito. Mas é importante dizer que a verba não desaparece.

Vou passar a palavra aos expositores, começando pela Rita de Cassia Cunha, que

não é a Cristina. Ela é assessora técnica do Denatran, que tem algumas provocações

a fazer. Agradeço à Rita, que dará algumas respostas.

A Sra. Rita de Cássia Cunha - A Márcia, do DER, pergunta: “Por que o Ministério

das Cidades e o Denatran ainda não têm articulação e integração com o Ministério da

Educação  para  efetivamente  institucionalizar  a  educação  para  o  trânsito  nas

escolas?”. Temos diferença entre duas leis, o Código de Trânsito Brasileiro e a Lei de

Diretrizes e Bases. A Lei de Diretrizes e Bases fala que trânsito deve ser tratado como

tema local,  nem fala como tema transversal.  São realmente diferentes,  as leis se

chocam. O Código de Trânsito fala que deve ser inserida a educação para o trânsito

em todas as esferas escolares. Existe, sim, uma conversação, sempre existiu uma
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conversação com o MEC. A última que solicitamos foi  um posicionamento dele a

respeito dessa questão. Não me recordo bem o número do decreto, acho que é o 22,

de 2004, que deixa bem claro que a questão do trânsito não deve ser tratada como

matéria,  como  disciplina  e  que  o  Denatran  tem  de  fazer  a  parte  dele,  que  é

exatamente elaborar materiais para distribuição nas escolas.

Temos feito a nossa parte. Temos material próprio para a pré-escola, para o ensino

fundamental e o ensino médio. Falta elaborarmos material para o ensino superior. O

Denatran está elaborando um projeto para o ensino fundamental nas cidades onde há

o projeto Vida no Trânsito. Há conversas, sempre estamos em contato com o MEC, a

conversa não para. Apesar de deixarem claro para o Denatran fazer a sua parte e

deixar  a  questão  da  regulamentação  com  o  MEC,  continuamos  insistindo  nessa

questão. Até mesmo a educação para o trânsito tem sido diversas vezes falada com

os assessores no MEC. O coordenador fala que o Denatran tem que procurar fazer o

convencimento das secretarias estaduais, para elas se sentirem convencidas de que

é  importante  tratar  de  trânsito  nas  escolas.  É  um  convencimento  que  fica  difícil

quando sabemos que precisam ser tratados vários assuntos nessa questão e quando

temos  professores  que  geralmente  têm  um  salário  péssimo.  Até  entendemos  a

posição do MEC que diz que, quando se fala em trânsito,  é preciso tratar  outras

questões também. Procuramos fazer a nossa parte. A conversação não está parada.

Isso responde, de certa maneira, a um outro questionamento: por que não é feito no

ensino fundamental essa orientação? Achamos que é importante desde a pré-escola,

em todos os níveis. O foco do Denatran é na conscientização do comportamento,

conscientização de cada um. Falei para os senhores que não vamos tratar crianças

como condutores: vamos tratá-las como pedestres, como passageiros, como ciclistas,

como aqueles que usam a via para brincadeira. O tema é tratado de acordo com o

nível escolar. É bastante complicado. O Denatran tem as diretrizes da pré-escola para

o ensino fundamental, em que se delimita de que maneira deve ser tratado o trânsito

nas escolas. Estamos fazendo a nossa parte.

Outra  questão foi  colocada  pela  Cláudia  Maria  Lisboa.  Ela  pergunta  por  que o

Denatran não determina demarcação própria para os motociclistas, como há faixas

exclusivas para os ônibus em todo o País. Só para esclarecer, o Denatran é um órgão
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executivo. O órgão normativo é o Conselho Nacional de Trânsito - Contran. Quem faz

realmente a legislação e as resoluções é o Contran. Dentro das competências do

Denatran, está o comprometimento de dar embasamento técnico para o Contran.

O  Contran  tem  várias  câmaras  temáticas,  cada  uma  tratando  de  um  assunto

específico: habilitação, assuntos veiculares, saúde e educação. Essas câmaras são

compostas por especialistas e representantes dos Municípios, dos Estados, entes de

nível federal e a sociedade.

Portanto,  as  sugestões de  alteração da legislação devem ser encaminhadas ao

Conselho Nacional de Trânsito para que sejam analisadas pelos componentes das

câmaras temáticas e, quem sabe, saia alguma coisa nesse sentido. O Denatran não

faz essas normas, ele faz, sim, algumas portarias complementando as resoluções do

Contran.

Pergunta:  “Por  que o Denatran não altera  as  regras referentes à habilitação de

motociclistas?”  Mais  uma  vez,  digo  que  o  Denatran  não  regulamenta.  Existe  a

Resolução nº 168, de 2004, do Contran. Um grupo de trabalho foi constituído para

discutir  alterações  nessa  resolução,  inclusive  a  questão  da  habilitação  do

motociclista.

A última pergunta: “Gostaria de saber se existem campanhas para a educação de

condutores de veículos automotores quanto à existência crescente de ciclistas nos

grandes  centros  urbanos,  visto  que  nos  tempos  de  formação  não  são  cobradas

provas e comportamentos em relação a esse meio de transporte estabelecido pelo

Código  de  Trânsito  Brasileiro”.  As  campanhas  estabelecidas  pelo  Denatran,  pelo

Ministério das Cidades, obedecem ao critério dos itens que estão dentro da década:

velocidade  e  álcool,  em  nível  nacional.  Essas  campanhas  locais  deveriam  ser

estabelecidas como prioridade pelo órgãos estaduais e municipais. Isso não impede

que o Denatran ou o Ministério das Cidades realizem campanhas nesse sentido. Na

pauta apresentada para a Assessoria de Comunicação do Ministério das Cidades, há

a questão do ciclista, mas ainda não foi feita nenhuma campanha nacional a esse

respeito, embora seja um assunto a ser abordado.

O Sr. Presidente - Agradeço à Rita pela sua participação. Com a palavra, Victor

Pavarino, para responder às perguntas encaminhadas a ele e para sua participação
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final.

O Sr. Victor Pavarino - Não recebi nenhuma pergunta. Agradeço a oportunidade de

compartilhar nossas angústias e conhecimentos com todos.

O Sr. Presidente - Muito obrigado pela sua presença e participação. Com a palavra,

o Dr. Oliveira Santiago Maciel, Chefe do Departamento de Trânsito de Minas Gerais –

Detran-MG, para as respostas às perguntas encaminhadas e para sua participação

final.

O  Sr.  Oliveira  Santiago  Maciel  -  Não  recebi  nenhuma  pergunta,  apenas  uma

provocação, que foi muito boa. Aproveito para conclamar o senhor e os demais pares,

porque nesta Casa há um projeto de lei sobre a educação, obrigando que o ensino

abranja o tema trânsito de forma transversal, desde o ensino infantil até o médio. É

importante dar vazão a isso e fazer esse debate para termos em Minas Gerais essa

referência,  que  é  o  ciclo  de  debates  da  Assembleia,  que  deveria  se  tornar  uma

referência nacional com a obrigatoriedade do tema trânsito de forma transversal.

O Sr.  Presidente -  O Dr. Oliveira faz menção a um projeto do Deputado Bosco,

Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Não vejo nenhum

problema em convencer os Deputados desta Casa, pois todos estão de acordo. O

convencimento terá que ser feito no Conselho Estadual de Educação. A dificuldade é

grande em inserir essa matéria e outras no currículo. Mesmo transversalmente, há

uma dificuldade muito grande em relação a essa questão. A Assembleia Legislativa

está  convencida  disso.  Com  a  palavra,  Ailton  Brasiliense  Pires,  Presidente  da

Associação Nacional dos Transportes Públicos – ANTP, para sua participação final, a

quem agradeço pela presença e pelas provocações.

O Sr. Ailton Brasiliense Pires - Primeiro quero agradecer o convite formulado pela

Assembleia  Legislativa,  por  meio  do  Deputado  João  Leite  e  da  Deputada  Maria

Tereza Lara, e a oportunidade de ter participado com os companheiros da Mesa e

com vocês, que nos estão ouvindo há quase quatro horas.

Tenho duas  questões  e  espero  respondê-las  rápido,  apesar  de  serem bastante

amplas: uma é do Hélio Emiliano Moreira e outra, da Francisca Cândida da Silva, da

Secretaria Municipal de Saúde de Betim. Elas envolvem a questão do transporte de

cargas e de passageiros. Começam perguntando em que falhamos na recuperação
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da malha ferroviária. Respondo que, como sempre, foi o imediatismo: era muito mais

rápido  fazer  rodovias  que  fazer  ferrovias.  Só  esqueceram  que  a  capacidade  de

transporte da ferrovia é cerca de 20 vezes maior. Por que a abandonamos? Pelos

mesmos motivos. O que temos que fazer no futuro? O que o mundo faz há décadas.

É possível transportar cargas muito grandes por caminhão, mas isso é muito caro.

Por  que o mundo opta  por  barcos,  navios  e trens? Porque é muito mais barato.

Razões elementares fazem com que se escolha o modal mais apropriado. Entretanto,

o imediatismo continua nos atropelando na tomada de decisões.

Mais  ou  menos  por  aí  está  a  questão  do  transporte  de  passageiros.  Em  um

determinado  momento,  entendeu-se  que  o  Brasil  poderia  transportar  todas  as

pessoas  por  ônibus.  Entretanto,  esqueceram-se  de  que,  seja  qual  for  o  modal

escolhido,  ele  tem  limites.  Aliás,  finalmente,  estão  implantando  aqui  corredores

descentes de ônibus na Antônio Carlos e na Cristiano Machado, com capacidade

para 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Isso é muito melhor que tentar criar vias para

transportar o mesmo número de pessoas por automóveis, pois seriam necessários

espaços  no  mínimo  seis  a  oito  vezes  maiores.  Isso  é  caríssimo,  politicamente

absurdo, totalmente fora de propósito.

Quando as demandas são muito maiores,  quem opta por  construir  metrô não é

louco nem milionário. Trata-se da falta de opção. Imaginem ter que transportar 100

mil pessoas em uma determinada hora, do ponto A para o ponto B. Pode-se fazer de

vários modos, cada um com seu custo. A forma mais barata é enterrar e colocá-las

trafegando em apenas 11m de largura: passa um trem para lá e outro para cá. Em

apenas 11m,  conseguimos  transportá-las  sem fazer  desapropriações,  sem acabar

com o patrimônio histórico, sem mexer com toda a vida econômica da cidade. Por

isso, faz-se metrô, e só se faz quando a necessidade de transporte é desse tamanho.

Não se faz para transportar 3 mil, 5 mil pessoas. Aí, já é um problema de loucura.

A outra questão é a relação entre transporte público e redução de acidentes. Essa é

uma obviedade: colocar o maior número de pessoas em transporte público qualificado

- e não falo dessa porcaria que é oferecida em quase todos os Municípios do Brasil,

não há quem defenda esse lixo de transporte público -,  em vez de colocá-las em

automóveis, evidentemente ajudará. Um bom transporte público ajuda a organizar a
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cidade, é muito mais econômico e permite reduzir drasticamente dois problemas: um

é a acidentalidade, e o outro é algo que vocês não têm em Minas Gerais, mas em

São Paulo.  No nosso simpático  inverno,  mais  ou  menos  de maio  a  setembro  ou

outubro,  por  dia,  morrem,  em decorrência  de inflamação respiratória  causada por

poluição, de seis a oito pessoas. Ou seja, nesse período, em nosso Estado, morrem

de duas a três vezes mais pessoas em decorrência do ar que respiramos que de

trânsito. Estou dizendo que a questão ambiental é muito mais grave do que se pensa,

apesar de a estarmos tratando com aspirina. Muito obrigado pelo convite.

O Sr.  Presidente - Muito obrigado, Ailton Brasiliense Pires. Com a palavra, para

responder às perguntas e fazer suas considerações finais, o Deputado Federal Hugo

Leal.

O Deputado Federal Hugo Leal - Obrigado, Deputado João Leite. Quero agradecer

a  série  de  perguntas feitas.  Não sei  se conseguirei  responder  a todas.  Como eu

disse,  em  um  evento  como  este  temos  de  aproveitar  exatamente  para  ouvir  as

pessoas e  perceber  os  sentimentos.  Vejo  que aqui  isso ocorreu  efetivamente.  As

pessoas  estão  atentas,  muitos  aqui  estão  afetos  ao  tema  e  outros  não.  Queria

agradecer  imensamente  a  oportunidade  que  me  foi  dada  aqui  pela  Assembleia

Legislativa de Minas Gerais e gostaria de estender isso para as outras Assembleias e

Câmaras  de  Vereadores.  Quero  agradecer  a  paciência  de  todos  os  outros

expositores, suas colocações brilhantes, e registrar a presença aqui de um diletíssimo

amigo, colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dr. Evandro Manoel Senra

Delgado, hoje Procurador de Justiça no Estado de Minas Gerais. Obrigado por sua

presença.  Tanto  o  Ministério  Público  quanto  o  Poder  Judiciário  têm  de  estar

efetivamente  integrados  nesse  debate,  porque  grande  parte  dessa  mudança  de

cultura,  de  comportamento,  de  visão  em  relação  à  acidentalidade passa também

pelos  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  no  seu  escopo  de  Defensores,

Procuradores, Promotores e magistrados. Temos visto um debate intenso, tanto no

Superior Tribunal de Justiça quanto no STF, em relação à questão da Lei Seca, um

dos aspectos da questão da acidentalidade. Essa é uma questão muito relevante do

ponto de vista jurídico e do ponto de vista da aplicabilidade, da questão prática.

Estamos construindo uma cultura,  uma evolução para  essa circunstância.  Ainda
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estamos distantes  exatamente pela ausência de um organismo federal  que possa

conduzir. Não obstante, aqui temos representação do Denatran. Sei muito bem, Rita,

o esforço que vocês fazem com os parcos recursos que chegam, mas estamos muito

distantes ainda de estabelecer como política pública.

Vou passar às perguntas. Muitas já foram manifestadas, como educação para o

trânsito. A Rita foi muito feliz ao dizer da importância da transversalidade. Temos que

começar. O Código tem 15 anos, já há previsão legal, resolução que fala sobre o

tema,  que  tem  de  ser  no  ensino  fundamental,  no  ensino  médio,  no  ensino

universitário e permanente. É preciso fazer. Existem algumas experiências exitosas;

alguns  Municípios  que  fazem,  enquanto  outros  não  fazem;  alguns  Estados  que

aplicam e outros que não aplicam. Então, precisamos ter alguma deliberação. Como

falta  uma meta  nacional,  como falta  uma referência  nacional,  alguém  que  possa

estabelecer, cumprir e ver como está se passando, vamos adiando o problema como

se ele não fosse nosso.

Vejo aqui a pergunta da Léa, como também a manifestação da Elizabeth, que fala

sobre a questão da gestão compartilhada. Ambas são do Senac.

Outra pergunta por parte da corporação da Polícia Rodoviária Federal é a respeito

do  meu  posicionamento  sobre  campanhas  educativas  mais  fortes.  Sou  100%

favorável a campanhas educativas mais fortes, com cenas e depoimentos reais. No

início deste trabalho, vimos depoimentos de pessoas que perderam entes queridos

em várias circunstâncias. Falei sobre pessoas que se dedicam a esse tema, como a

Fundação Thiago Gonzaga, a nossa querida Disa e outros que eu poderia enumerar

aqui. Tem de ter cena real, a realidade do dia a dia tem de ser falada. As pessoas

precisam entender que ninguém é super-homem, que ninguém tem sete vidas e que

isso não é ficção científica. Sou favorável a depoimentos e cenas reais. Perguntam se

existem campanhas favoráveis a limitadores de velocidade e controle inteligente. A

tecnologia tem de avançar em favor do homem, e não, em favor do lucro. Tem de

funcionar em favor do segmento inteligência.

Outra polêmica trazida aqui foi a obrigatoriedade de habilitação na categoria em

que a pessoa for comprar o veículo, exceto para transportadoras.

É  um  desafio  que  já  foi  discutido.  Não  sei  se  esse  é  um  tema que  pode  ser
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efetivado,  mas  um  debate  seria  interessante.  Também  foi  falado  sobre  as

concessionárias  de  comunicação,  rádio  e  televisão,  que,  ao invés  de  as pessoas

terem de pagar para fazer propaganda de saúde, por exemplo, essas concessionárias

seriam obrigadas a ter essa demanda estimulada. Não estou me referindo àquelas

campanhas institucionais de chapa branca a que ninguém gosta de assistir, mas, sim,

ao estímulo ao debate.

Cap. Procópio, o senhor manifestou essa preocupação, e isso é importantíssimo.

Trata-se de uma visão extremamente razoável, de quem tem uma missão a cumprir.

Todas as cessionárias e concessionárias de televisão têm uma autorização do poder

público para funcionar, que passa pelo Congresso Nacional e pelas suas comissões.

Assim sendo, nada mais natural que se exigir delas, além da sua programação, essa

participação efetiva nos resultados. Não tenho dúvidas disso.

Deputado João Leite,  não me lembro quem falou,  mas o que dá manchete é o

acidente de trânsito em que morreram 10 pessoas. A morte dá manchete. Se você

fizer uma campanha bonita e chamar a imprensa para divulgá-la, ela não terá efeito,

ao contrário das manchetes sobre acidentes envolvendo mortes. Aliás, ontem, houve

um acidente na Bahia onde morreram 10 pessoas e 8 ficaram gravemente feridas,

num acidente envolvendo uma “van” de transporte ilegal e um caminhão. Foram 10

mortes  nesse acidente,  e  nós  vamos  nos  acostumando com as  estatísticas.  Não

quero mais falar só de estatísticas. Quero falar de pessoas e saber o porquê daquele

acidente.  Todo  acidente  dá  manchete,  como  foi  o  caso  desse  acidente  em  que

morreram 10 pessoas.

Na realidade, praticamente há aqui um acidente de avião a cada dia ou a cada dois

dias. Dependendo do tipo de avião, morrem 100, 200 pessoas a cada um, dois, três

dias. No mínimo, 200 pessoas. É como se fosse um acidente de avião de grandes

proporções, mas quando esse avião cai, as pessoas não morrem apenas num local.

Elas morrem em Porto Alegre, em Palmas, no Tocantins, em Manaus, em Fortaleza e

nos vários Municípios de Minas, aumentando esse quantitativo. Diferentemente dos

acidentes com aviões, nos acidentes automobilísticos, o número de vidas perdidas é

espalhado. E ainda assim achamos que continua sendo uma questão natural, e não

podemos nos conformar com isso.
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Houve  uma  pergunta  específica,  que  achei  interessante,  sobre  a  questão  dos

R$30.000.000.000,00 que são gastos por ano, sendo que quase R$2.000.000,00 são

gastos com o Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito – Funset –,

que é contingenciado. O governo contingencia o orçamento que é para ser aplicado

no fundo, e digo isso de cadeira, porque já participei, por duas vezes, da Comissão

Mista  de  Orçamento  da  Casa.  É  um  orçamento  pequeno  frente  ao  tamanho  do

orçamento do trânsito, como disse o Ailton Brasiliense, de R$60.000.000.000,00. O

orçamento do Funset é até pequeno perto deste último. Ficamos fazendo cobranças

do  Funset,  mas  e  os  Municípios  e  os  Estados  que  também  não  aplicam  esses

recursos? São R$2.000.000,00 que são contingenciados. Há quem diga que é melhor

contingenciar R$2.000.000,00 e gastar R$30.000.000,00. Uma conta que não bate é

esta realidade aqui, como a Roberta disse.

A cobrança tem de ser  feita  exatamente em todos  os aspectos  e em todas as

instâncias: municipal, estadual e federal, e não apenas na instância federal. Não é só

cobrar do Funset, mas de todos os organismos para que cada um faça a sua parte.

Rapidamente, quero responder à pergunta do Sr. José Márcio Gomes Ferreira, do

Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários em Transporte, dizendo que tivemos uma

vitória, ainda que parcial, porque estamos na fase de execução, que é a publicação

da Lei nº 12.619, de 2012, que estabeleceu o tempo de direção. Essa lei estabeleceu

limitações ao tempo de direção. O motorista não pode dirigir mais que quatro horas. É

claro  que  vamos  precisar  de  muita  infraestrutura  para  fazer  a  fiscalização  e  a

execução,  mas  isso  será  possível  por  meio  do  tacógrafo.  Existem  tecnologias

favoráveis para fazer essa fiscalização.

As grandes transportadoras, que têm compromisso e responsabilidade social, não

são o foco desse trabalho,  apesar  de estarem também inseridas no cumprimento

dessa lei. O foco desse trabalho são principalmente os motoristas autônomos. Temos

a expectativa desse resultado, pois um acidente com um caminhão ou até mesmo

envolvendo  o  transporte  rodoviário  de  carga  e  de  passageiros  realmente  traz

números  muito  mais  catastróficos.  Então,  nada  mais  justo  que  dar  condições

melhores para esses profissionais exercerem o seu trabalho.

Agradeço a participação da Kátia, que perguntou sobre a pessoa com deficiência e
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sobre a questão da inclusão. O Anísio Honorato falou algo importante, que são os

aspectos não visíveis da responsabilidade no trânsito. Trata-se de vontade política,

que  trouxe  muito  “en  passant”  em  minha  apresentação.  Temos  de  fazer  esse

questionamento. Ele falou sobre a questão do transporte coletivo. O Victor Pavarino,

da Opas, falou sobre a questão do trânsito e trouxe um documento pela defesa do

transporte  público  seguro  e  saudável,  para  uma maior  participação  da  saúde  na

estrutura  multissetorial.  Não  adianta  somente  falarmos  sobre  trânsito  sem

apresentarmos alternativas. Não sei se o Anísio Honorato está presente, mas sugiro

que fique com esse documento, que é importante.

A Elisabeth falou sobre a questão do conhecimento e dessa gestão compartilhada.

O Humberto Rabelo assinou o meu atestado de óbito, mas espero que isso demore

muito tempo para acontecer - entendi a sua forma de chamar a atenção. Da mesma

forma, estamos aqui, mas pode ser que não estejamos mais amanhã; não somos nós

que escolhemos isso. Se formos prudentes, a nossa durabilidade será maior, mas, se

formos imprudentes, ela será menor. Quanto maior a nossa imprudência, menor será

a nossa permanência na seara terrena.

O Hélio apresentou a sua preocupação com os trens metropolitanos e a questão

das ferrovias. Isso é nítido e já foi manifestado e conduzido na participação do Ailton

Brasiliense.

Por último, mas não menos importante, Rogério Lara, Presidente do Sindicato dos

Motociclistas: quero dizer-lhe que há um trabalho realizado pelo Dr. Eduardo Biavati,

sociólogo, em São Paulo, com a classe de motoqueiros que transportam valores e

mercadorias. Excluo a questão dos mototáxis, pois tenho outra visão que não gostaria

de apresentar neste momento. Os “motoboys”, que transportam documentos, valores

e  mercadorias,  são  hoje  uma  necessidade;  então,  temos  de  trabalhar  a  sua

capacitação. Por mais que queiram conceituá-los como cachorros loucos, eles fazem

o seu serviço, com regulamento, que cada vez mais se estabelece, e com pontuação

de responsabilidade. E as empresas também passaram a se preocupar com eles.

Isso tem uma vinculação.

O maior número de mortes em motocicletas não envolve o profissional, ou seja, não

envolve o que presta serviços com a moto. Se seguirem os padrões de segurança,
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com capacete, com as proteções e com o colete, podem até sofrer acidentes, mas

não representam o maior número de mortes. Meu colega Deputado Federal Stefano

Aguiar, do meu partido, o maior número de mortes com motocicleta - que é um dos

problemas mais graves que enfrentamos hoje - envolve a pessoa que, em vez de

utilizar transporte público urbano, compra uma moto para ir e voltar do trabalho. Essa

pessoa tem habilitação, mas não sabe conduzir moto, o que não é para qualquer um,

principalmente com garupa. O maior índice de acidentes de moto envolve aquele que

não está preparado para enfrentar o trânsito com esse veículo. Em vez de gastar

R$60,00 por mês com passagem, prefere pagar R$60,00 com prestação da moto e

acredita que, com isso, resolveu a sua vida,  pois chega mais rápido. Hoje há um

volume enorme de motocicletas e, na mesma progressão, há um volume enorme de

sequelados e mortos por acidentes com esses veículos.

Essa é a realidade. Como vamos enfrentar isso? Em alguns Estados do Nordeste e

no meu Estado, o Rio de Janeiro, há um uniforme oficial. O uniforme desse pessoal

que usa moto de forma ostensiva – no Nordeste, hoje, o jegue, o burro, o cavalo

foram substituídos pela moto – é sandália de dedo, bermuda, camiseta regata, porque

o vento é bem agradável, e boné, para proteger a cabeça. Estou dizendo isso porque

há constatação, as pessoas veem isso. O capacete e os outros itens de proteção são

dispensados. Temos de atuar preponderantemente nessa questão.

Querido  Rogério  Lara,  vocês  são parte  desse problema e  parte  dessa  solução

porque, como conhecem a linguagem dessas pessoas que não têm conhecimento

nem capacitação – estão habilitadas, mas não estão preparadas –, podem conversar,

podem  orientá-las.  Lá  no  Rio  fizemos  um  trabalho  em  que  os  motociclistas

profissionais são os orientadores, não aquela coisa chapa-branca. Muitas vezes isso

tem gerado resultados. O que não dá é para descuidar da sua preparação, do seu

conhecimento e da sua responsabilidade.

Entre  outras  várias  manifestações,  saio daqui  mais  feliz  e  com disposição para

continuar  lutando  e  me  manifestando.  Humberto,  também  queremos  fazer  uma

revisão do código, mas, antes disso, precisamos fazer uma revisão de vida. Temos de

pedir  às  autoridades,  entre as quais  me incluo, que façam uma revisão das suas

políticas. Afinal de contas, o que mais nos interessa? Somente uma boa legislação ou
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uma legislação eficaz? Como resultado final de toda essa participação e da paciência

das pessoas de estarem aqui até agora, acho que isso já demonstra que as coisas

estão mudando.

Mais  uma vez,  quero parabenizar  a Assembleia Legislativa de Minas Gerais  na

pessoa  do  Deputado  João  Leite  e  na  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara.  Estamos

plantando. Agora, só vamos colher daqui a 5, 10 anos o que plantamos. Não tenho

nenhuma dúvida em reconhecer que Minas Gerais, até porque é o meu Estado de

origem,  está  no  caminho  certo,  abrindo  o  debate,  transformando  a  realidade,  e,

obviamente,  Oliveira,  buscando  as  metas,  reduzimos  o  que  aconteceu  do  ano

passado para  este  ano.  O que vai  acontecer  para o  ano que vem? Sem buscar

metas,  sem  estabelecer  números  e  diretrizes,  dificilmente  poderemos  gerenciar

alguma coisa. Mais uma vez, parabenizo a Assembleia Legislativa, pelo ineditismo e

pelo trabalho brilhante,  e a todos que permaneceram aqui  até agora,  desde as 9

horas, exatamente porque o trânsito, além de todo o esforço que estamos fazendo,

temos de ter muita paciência para enfrentar. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Muito  obrigado,  Deputado  Federal  Hugo  Leal,  pela  sua

participação.  Estamos quase encerrando,  mas apresento  a todos o  Dr.  Domingos

André, Chefe da Cirurgia-Geral do Hospital João XXIII, que vai compor da Mesa da

parte da tarde. Ele e a Deputada Maria Tereza Lara foram os grandes provocadores

deste ciclo de debates. Em outubro do ano passado realizamos uma audiência da

Comissão de Segurança Pública,  e o Dr.  Domingos André nos trouxe os terríveis

números do Hospital  João XXIII.  Naquela altura já  tinha atendido 16 mil  pessoas

acidentadas só no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Das 16 mil, 8 mil eram

motociclistas, “viu”, Rogério?

O Dr. Domingos André disse que não consegue mais amputar jovens motociclistas

e fez um apelo à Assembleia Legislativa. Ele disse que costuma sair do Hospital João

XXIII  na  sexta-feira,  à  noite,  sem  nenhuma  pessoa  no  pronto-atendimento,  mas

quando retorna no sábado,  pela  manhã,  nenhum mosquito consegue entrar,  tal  a

quantidade de pessoas acidentadas. É imperdível a Mesa da tarde, porque ele trará

os “slides” e todo o impacto da violência no trânsito. Deputado Hugo Leal, conheça o

nosso Dr. Domingos André, este homem importante que nos levou a realizar este
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debate. Muito obrigado pela presença e pelo trabalho público que está realizando.

Gostaria de ouvir  uma saudação do jovem Deputado Federal por Minas Gerais,

Stefano Aguiar.

O Deputado Federal Stefano Aguiar – Cumprimento todos os integrantes da Mesa

na pessoa do meu amigo Deputado João Leite. Cumprimento também o meu amigo

Deputado Federal Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro. Cumprimento as entidades

parceiras na pessoa do Maj. Agnaldo. Farei uma pequena participação com o objetivo

de saudá-los e parabenizá-los. Conforme um ditado,  se todos nós varrêssemos a

frente da nossa casa, teríamos ruas mais limpas. As pessoas boas, as pessoas de

boas intenções não podem ficar caladas, cruzar os braços. Parabéns a todos vocês!

Sei que necessitamos de mais verbas, de mais educação, de mudanças no trânsito,

de uma legislação que atenda à sociedade. Posso estar sendo romântico por dizer o

que vou dizer, mas é preciso: a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Acima

de verbas e leis, precisamos de duas coisas que podem mudar significativamente a

sociedade. Uma delas é amor ao próximo; a outra, amor-próprio. A nossa sociedade

precisa de amor-próprio porque quem se ama tem sentimento de responsabilidade,

pensa em sua família, na sua vida e na vida do próximo.

Costumo  dizer  que,  se  eu  colocar  um  revólver  na  cabeça  de  alguém,  estou

cometendo um crime, mas vejo coisas terríveis no trânsito. Quem anda comigo me

chama de chato,  e sou chato mesmo, não costumo ficar  calado diante de tantos

absurdos. As pessoas jogam o carro sobre as outras, provocam acidentes, mas isso

não é visto como crime. O meu avô, que era paulista, costumava dizer que, em Belo

Horizonte,  as  pessoas atravessam na frente  do  carro,  fazem o motorista  parar  o

veículo  e  dão  uma  risadinha.  O  trânsito  está  muito  violento,  as  pessoas  estão

violentas, sem amor-próprio, sem amor ao próximo.

Quero parabenizar todos vocês. É necessário continuar este ciclo de debates que

foi realizado nos grandes centros mineiros. Desejo que seja fechado com chave de

ouro em Belo Horizonte e que se estenda mais e mais por nossa nação. Um grande

abraço a todos!

O Sr. Presidente - Informamos aos participantes que as sugestões recebidas em

todas  as  reuniões  do  ciclo  de  debates,  além  daquelas  enviadas  por  meio  do
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formulário disponível na internet, serão agrupadas em um documento final do evento,

que será entregue às comissões específicas.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/7/2012

Presidência da Deputada Maria Tereza Lara

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa  -  Palavras  da  Sra.  Presidente  -  Esclarecimentos  sobre  as  dinâmica  dos

trabalhos - Palavras do Sr. Marcílio Dias Magalhães - Palavras do Deputado Bosco -

Palavras do Sr. Domingos André Fernandes Drumond - Palavras do Cel. BM Edson

Alves Franco - Palavras do Maj. BM Sebastião Carlos Fernandes Reis - Palavras do

Sr. João Gabriel Ramos Ribas - Palavras do Sr. Luiz Sérgio Vaz - Palavras da Sra.

Gabriela Afonso Galante - Palavras da Sra. Ana Dall'Agnese - Esclarecimentos sobre

os debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

A Sra. Presidente (Deputada Maria Tereza Lara) - Destina-se esta parte da reunião

à realização do ciclo de debates “Siga vivo - pelo fim da violência no trânsito”, com os

seguintes objetivos: difundir a realidade da violência no trânsito no Estado; apresentar

o impacto dos acidentes de trânsito na vida das famílias e nos sistemas públicos de

saúde  e  previdência;  debater  as  causas  e  possíveis  soluções  para  o  problema;

articular  os  agentes  públicos  do  Estado  para  a  adoção  de  medidas,  visando  à

redução das mortes e do número de vítimas; e sensibilizar a sociedade, por meio da

educação e da mobilização, para um comportamento mais seguro no trânsito.

Composição da Mesa

A Sra. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa a Exma. Sra.

Ana Dall'Agnese, Diretora Institucional da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, de
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Porto Alegre; os Exmos. Srs. Marcílio Dias Magalhães, Superintendente de Atenção à

Saúde da Secretaria  de Estado de Saúde,  representando o Secretário  de  Saúde,

Antônio  Jorge  de  Souza  Marques;  Domingos  André,  Chefe  da  Cirurgia-Geral  do

Hospital  João XXIII;  Cel.  BM Edson Alves Franco,  representando  o Comandante-

Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -, Cel.  BM Sílvio

Antônio de Oliveira Melo; Maj. BM Sebastião Carlos Fernandes Reis, do CBMMG;

João Gabriel Ramos Ribas, Médico da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação; a

Exma. Sra. Gabriela Afonso Galante, fisioterapeuta da Rede Sarah de Hospitais de

Reabilitação; os Exmos. Srs. Luiz Sérgio Vaz, estatístico da Rede Sarah de Hospitais

de Reabilitação;  e  Deputado  Bosco,  Presidente  da  Comissão de  Educação desta

Casa.

Palavras da Sra. Presidente

Estivemos em várias regiões do Estado. O Deputado Bosco realizou este debate

em Ibiá, sua região, e contou com uma presença maciça da comunidade. O primeiro

ciclo  aconteceu  em  Betim.  Desde  já,  agradeço  publicamente  à  Transbetim.  O

Eduardo Lucas, Presidente da Transbetim, e a Prefeita Maria do Carmo nos ajudaram

muito na mobilização em Betim.

Está aqui  também o Dr.  Márcio. Permita-me falar  um pouco. O Dr. Márcio foi  a

vários  debates.  Trabalhou  no  Hospital  Regional,  ele  que  é  Secretário  Adjunto,  e

também no pronto-socorro.  E, como o Dr. Domingos André,  que vai  falar  daqui  a

pouco, ele fica muito incomodado com a situação que estamos vivendo, por isso tem

assumido essa bandeira. Quero agradecer aos guardas municipais de várias cidades.

Aliás, os de Betim estão aqui. Depois quero que me passem os nomes das cidades

cujos representantes estão aqui para que eu possa anunciá-los. Estou falando os

nomes dos representantes de onde moro, porque os conheço. Já das lideranças de

outras cidades, além dos ilustres expositores e Deputados, vou pedir à assessoria

que anote os nomes para registro.

Deputado Bosco, na parte da manhã observamos o altíssimo índice de acidentes de

trânsito.  Foi  consenso de todos os palestrantes que a situação é de guerra.  São

gastos bilhões de reais por ano com acidentados, chegando a 48% do que investe o

Ministério da Saúde. De R$80.000.000.000,00, 48% são destinados ao tratamento de
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acidentados, ao auxílio-doença e a outros gastos - não vou falar em investimento.

Com certeza, temos de cuidar dos nossos irmãos acidentados, mas temos de evitar

os  acidentes  para  que  não  precisemos  gastar  tanto.  Mais  recursos  têm  de  ser

destinados à saúde para investirmos em prevenção e em outras necessidades.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

A Sra. Presidente - Esclarecemos que, após as exposições, será aberto espaço

para o debate.  Os interessados podem fazer  perguntas oralmente ou  por  escrito,

como  ocorreu  na  parte  da  manhã.  Os  participantes  poderão  encaminhar

questionamentos durante a fala dos expositores. Quem quiser fazer uso da palavra

deve se inscrever.  Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também

poderão participar. Basta acessar o “site” www.almg.gov.br, abrir o “link” do ciclo de

debates e acessar o formulário disponível. Segundo a nossa assessoria, as pessoas

estão realmente assistindo à TV Assembleia, que atinge mais de 300 Municípios em

Minas Gerais. Este debate está chegando a várias cidades, o que é muito importante.

Se estivéssemos debatendo questões salariais de qualquer segmento, o que é justo e

legítimo, ou outros assuntos relacionados à saúde e à educação, o Plenário estaria

cheio.  Mas  ainda  não  existe  sensibilização  em  relação  ao  trânsito.  Como  os

palestrantes da manhã disseram, é como se caísse um “boeing” com mais de 200

pessoas por dia. As pessoas morrem, sofrem acidentes em lugares diferentes por

todo o  Brasil.  Então,  não percebem o conjunto.  Por  isso,  ainda não existe  tanta

sensibilização. É lógico que quem está aqui se sensibiliza com essa causa. Refiro-me

à  sociedade  de modo geral.  É  extremamente  importante  a  participação  de todos

vocês. Temos de reverter esse quadro. Queremos que deste ciclo de debates saiam

ações concretas.

O Deputado Federal Hugo Leal, Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do

Trânsito  Seguro,  que  deverá  chegar  daqui  a  pouco,  apresentou  um  relatório.  Os

membros  da  nossa  Comissão  de  Segurança  Pública  pretendem  ir  a  Brasília.  Já

conversamos com o  Presidente,  Deputado João Leite,  e com o Deputado Bosco.

Pretendemos  fazer  uma força-tarefa  a  partir  de  Minas,  promover  uma  discussão

maior  com o  Denatran,  o  governo federal,  os  Estados  e  os  Municípios,  além da

sociedade civil.
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Se a sociedade civil se mobilizar, teremos um avanço maior. É muito importante - a

Cláudia  da  Transbetim  está  concordando  –  a  união  de  forças,  porque  ninguém

conseguirá sozinho. Sem o poder público, não temos condições, porque precisamos

de recursos e de políticas públicas. Sem a sociedade civil demoraremos muito para

avançar. Precisamos estar unidos, e o objetivo deste ciclo de debates é esse.

Passaremos a palavra agora ao Sr. Marcílio Dias Magalhães, Superintendente de

Redes de Atenção à Saúde da Secretaria de Saúde, representando aqui o Secretário

de  Saúde,  que  disporá  de  até  20  minutos  para  sua  exposição  sobre  o  tema “O

atendimento às vítimas de acidentes de trânsito”.

Antes de ele falar, quero dizer que chegou aqui o Cel. Jacinto, Superintendente de

Segurança Pública da Prefeitura Municipal  de Betim. Queremos agradecer-lhe. Já

falamos  das  Guardas.  Está  conosco  também o Dr.  Márcio.  Depois  contaremos  a

historinha aqui, Dr. Márcio.

Palavras do Sr. Marcílio Dias Magalhães

Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar nesta Casa. Estou aqui representando

a Secretaria de Saúde. O convidado foi o Dr. Antônio Jorge, Secretário de Saúde,

que,  neste  assunto  -  basicamente  falarei  sobre  a  nossa  rede  de  urgência  e

emergência -, tem liderança muito grande na instituição, até nos outros setores do

Poder Executivo, nos Legislativos municipais e no estadual, e tem desenvolvido muito

a nossa rede de urgência e emergência.

Gostaria  de  cumprimentar  a  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  em  cuja  pessoa

cumprimento todos os componentes da Mesa.

Antes  de  fazer  a  apresentação  dos  “slides”,  queria  fazer  uma breve  introdução

sobre o conceito de redes de atenção à saúde. Não temos como pensar em saúde só

para uma pessoa, um bairro ou uma cidade.  O Estado precisa pensar  nos vários

territórios,  nas  várias  realidades  culturais,  econômicas,  de  infraestrutura;  precisa

pensar  em  quais  são  as  estruturas  e  tecnologias  que  há  em  cada  um  desses

territórios. Para pensar em um sistema de saúde que dê conta das necessidades de

uma população,  preciso  fazê-lo  de  forma metodológica.  Não  dá  para  pensarmos

mais, como aconteceu por décadas, num sistema de saúde fragmentado, que não

consegue dar resolutividade às ações.
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Diante  dessa dificuldade,  dessa fragmentação das ações de saúde que sempre

imperou no Estado brasileiro,  o governo de Minas, a partir  da eleição do Senador

Aécio Neves para Governador,  começou a pensar a saúde por meio de redes de

atenção  à  saúde.  Então,  começamos  a  trabalhar  e  a  desenvolver  projetos  que

realmente deem resolutividade a essas ações. O SUS é um sistema que existe há

mais de 20 anos - recentemente comemoramos os 20 anos do SUS -, mas ainda tem

muito  a  melhorar.  Esse  processo,  no  nosso  entendimento,  é  dinâmico,  mas  é

necessário, sim, o monitoramento e o aperfeiçoamento constantes. Nenhuma decisão

política consegue ser absoluta e eterna. É necessário esse monitoramento e esse

dinamismo no processo de estruturação do serviço de saúde.

Quando  penso  em  redes  de  atenção  à  saúde,  preciso  pensar  em  três  coisas

basicamente, que são seus elementos constitutivos. Preciso pensar no território: que

território é esse a que quero levar ações de saúde, qual é a realidade desse espaço

geográfico, que população está ali e quais são as doenças que a acometem, qual é a

tecnologia de que disponho para oferecer a essa população, quais são os serviços de

saúde disponíveis, qual é o clima, se é uma região de indústria, de agricultura ou de

pecuária.  São  realidades  que  tenho  de  considerar.  Preciso,  então,  pensar  nesse

território,  que  é  muito  importante  para  podermos  identificar  o  que  dá  para

desenvolver, trabalhar e aperfeiçoar naquele espaço geográfico.

Um  outro  elemento  constitutivo  importante  é  que  modelo  de  atenção  à  saúde

pretendo  implantar  naquele  território.  Vamos  continuar  trabalhando  um  modelo

fragmentado,  em  que  as  ações  desenvolvidas  naquele  espaço  não  permitem

resolutividade adequada? Não sei  o custo real daquela prestação de serviço,  que

recursos humanos temos, de que estrutura de saúde dispomos, então não dá para

ser do jeito que era. Precisamos organizar, integrar os vários pontos de atenção à

saúde, definir e saber que modelo é esse.

A nossa população no Brasil, nossa pirâmide etária tem-se modificado ao longo dos

anos.A tendência  é  que  tenhamos  uma  população  com  mais  pessoas  adultas  e

idosos. Quando eu era criança, a nossa pirâmide era um triângulo perfeito, em que a

maioria das pessoas eram crianças e poucas eram idosas. Hoje a expectativa de vida

aumentou, e o número de pessoas que nasce é muito menor. A tendência, portanto, é
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diminuir. Com isso, teremos mais problemas crônicos atingindo a população. Assim, o

meu  modelo  de  atenção  à  saúde  tem  de  pensar  nessa  população  que  terá

necessidade  e  condições  crônicas  de  saúde,  que  precisam  ser  identificadas,

monitoradas, acompanhadas. É completamente diferente de um modelo anterior, que

era de atenção a eventos agudos. Preciso, pois, saber que modelo é esse.

O  outro  elemento  constitutivo  da  rede  que  é  fundamental  é  saber  qual  a

necessidade de saúde daquela população. Que população é essa que tenho, que

necessidade ela tem e o que temos de oferecer a ela? Esses são, portanto, os três

elementos constitutivos.

Saindo  desses  três  elementos,  que  são  fundamentais  nesse  processo  de

formatação de uma rede de saúde, tenho de pensar em como vou gerenciar essa

rede. Gerenciar uma rede de atenção à saúde não é papel isolado de nenhum ente

federativo,  de  nenhum  prestador  de  serviço,  de  nenhum  posto  de  saúde.  A

governança, a gerência dessa rede se dá por todos esses atores, inclusive alguns

externos  à  questão da saúde.  Hoje  temos  uma grande participação do Ministério

Público acompanhando a gestão dessa rede de saúde que estamos implantando, que

vimos trabalhando. Assim, há vários atores no processo de acompanhamento e de

gestão desses serviços. Os próprios laboratórios e prestadores de serviço têm de

participar, bem como a sociedade, da gestão dessas rede de atenção à saúde. Se

pensarmos que a rede de saúde é gerenciada por uma única pessoa, por um único

ator,  não  conseguiremos  avançar  nem  integrar  as  ações.  Então,  é  importante

pensarmos que em rede de atenção à saúde implica saber qual a necessidade, que

modelo tenho, com qual território estou lidando e quais são as várias pessoas que

trabalham em rede.

Um outro conceito que acho importante é pensar que, para termos um modelo de

atenção à saúde que na verdade dê respostas efetivas, temos de pensar na atenção

primária.  De  80%  a  90%  das  ações  desenvolvidas  na  saúde  têm  resolutividade

grande na atenção primária.  Numa sociedade com uma população em condições

crônicas,  só  consigo  avançar  com  uma  rede  integrada  e  que  realmente  traga

efetividade das ações para a população se tiver uma atenção primária forte que seja

a condutora das ações de saúde daquele território.
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Eu precisava falar um pouco desses conceitos de rede para entrar na discussão do

tema propriamente dito, que é violência no trânsito. No Brasil, segundo o Sistema de

Informação de Mortalidade - SIM-SVS -, morrem, por ano, cerca de 40.610 pessoas

vitimadas por acidentes de trânsito. Estima-se, em Minas Gerais, cerca de 120 mil

acidentes a cada ano. Destes, 50 mil apresentam vítimas, e o resultado são quase 4

mil  mortes,  por  ano,  e  aproximadamente  60  mil  feridos.  Estes,  na  sua  maioria,

tornam-se incapazes para o trabalho e para a vida, no dia a dia. Segundo a OMS, as

perdas financeiras com acidentes de trânsito, na maioria dos países, equivalem a de

1% a 3% do PIB. Pesquisas recentes demonstram que, no Estado de Minas Gerais,

além da lamentável perda de vidas e da incapacitação para o trabalho, entre outros

problemas,  os  acidentes  de  trânsito  causam  um  enorme  impacto  negativo  na

economia  mineira.  Pesquisas  recentes  demonstram  que  50%  das  pessoas  que

falecem em virtude de acidentes de trânsito morrem instantaneamente, no local do

acidente. Daqueles que são encaminhados, 35% vão a óbito nas primeiras 24 horas.

Daí se conclui que, se a rede de urgência e emergência for perfeita, ela conseguirá

evitar,  no máximo,  50% das  mortes  em acidentes.  Os outros  50% são alheios  à

questão da saúde. Portanto, esse dado ilustra que a ação não é só da saúde ou só

dos agentes de trânsito ou só do poder público. Esses outros 50% de mortes talvez

tenham como responsabilidade o próprio comportamento das pessoas,  ou seja,  o

meu comportamento e o de todos.

Em Minas, os acidentes de trânsito ocupam a quarta posição no Índice de Anos de

Vida Perdidos - IAVP -, um índice que relaciona a expectativa de vida da população

com a idade média em que ocorrem os óbitos. Então, só perdem para as doenças

infecciosas, hipertensão e diabetes.

O governo, por meio da Secretaria de Saúde, visa melhorar a atenção aos cidadãos

vítimas de agravos em urgência e emergência, dentre eles as vítimas de acidentes de

trânsito;  e  diminuir  o  tempo  de  resposta  a  esses  pacientes.  Tempo  de  resposta

significa que eu não posso pensar que, para uma pessoa acidentada com trauma,

seja necessário fazer o deslocamento rápido para a primeira porta de um serviço de

saúde qualquer. Não posso mais pensar assim. Preciso pensar que o deslocamento

deve ser rápido, bem feito e para o ponto adequado. A pessoa deve ser levada a uma
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unidade de saúde que disponha de tecnologia e tenha “know how” apropriado para

lidar com essa vítima.

O governo também visa  a  um  atendimento  de  qualidade e  humanizado.  Desde

2003, o governo vem promovendo ações para estruturar uma rede regionalizada de

atendimento às urgências e emergências. Para isso, temos o Prourge, um programa

de  fortalecimento  das  unidades  de  urgência  e  emergência,  conhecidas  mais

popularmente como os prontos-socorros. Temos dado incentivos e estímulos a essas

unidades para sua sustentação financeira e melhoria das condições da infraestrutura

e da qualidade do serviço, com capacitação e outras ações. Implantamos o Serviço

de Atendimento Móvel de Urgência, que conhecemos como Samu, na macrorregião.

Então, hoje o Estado de Minas Gerais, do ponto de vista de distribuição da regional

administrativa, tem 13 macrorregiões de saúde, e isso é baseado em um plano diretor

de  regionalização.  Nesse  plano,  conseguimos  identificar  as  macrorregiões  e  as

microrregiões de saúde e fizemos a primeira implantação de uma macro, que foi a

Macro Norte, região de Montes Claros, Januária e Janaúba. Criamos uma rede de

resposta hospitalar às urgências e emergências nas macrorregiões e implantamos a

classificação de risco ao Protocolo de Manchester, que visa identificar a gravidade do

paciente  quando  ele  chega  ao  hospital.  Ele  é  classificado  e  a  conduta  e  o

desdobramento das ações, a partir dessa classificação, são em função da condição

clínica do paciente naquele momento. Com isso, conseguimos salvar mais vidas e

melhorar a nossa resposta.

Somente em 2011, o governo investiu cerca de R$150.000.000,00 nas ações de

investimento e de custeio  da  urgência  e emergência;  em 2012 esse investimento

aumentou para R$ 250.000.000,00; a expectativa é de que consigamos atender todo

o Estado até 2014, e ainda não mensuramos o volume de recursos necessários para

isso.

Hoje,  o  Estado  de  Minas  Gerais,  pioneiro  na  regionalização  do  Serviço  de

Atendimento Móvel de Urgência - Samu -, conta com três Samus macrorregionais em

pleno  funcionamento  -  o  Samu  da  Macrorregional  Norte  de  Minas;  o  Samu  da

Macrorregional  Centro-Sul,  que  é  a  região  de  Barbacena;  e  o  Samu  da

Macrorregional Nordeste e Jequitinhonha, que é a região de Valadares, Teófilo Otôni,
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Araçuaí  e  Diamantina.  Temos  79  unidades  de  suporte  básico  e  16  unidades  de

suporte avançado.

O Samu da Macrorregional Norte de Minas, implantado em 12/2008, conta com um

complexo regulador, localizado em Montes Claros, que dispõe de uma infraestrutura,

um número para o qual as pessoas ligam - o 192. Esse complexo regulador tem o

papel  de  orientar  as  pessoas  que  ligam;  orientar  os  profissionais  que  fazem  o

atendimento; acionar os hospitais e as outras estruturas de saúde que vão receber

essas  pessoas;  e  acionar  as  bases  descentralizadas,  que na Macrorregional  que

atende 86 Municípios são 37. É nessas bases que ficam as viaturas do Samu, que

serão acionadas em função de todo o estudo feito nesse complexo, pensando na

melhor opção de tempo de resposta e levando em consideração várias coisas, como

a  condição  da pessoa,  o  local  que dispõe  da  tecnologia  necessária  para  aquele

atendimento,  a  melhor  malha  viária  para  que  o  atendimento  seja  feito  o  mais

rapidamente possível, etc. Nessa macrorregional, temos 40 ambulâncias de suporte

básico de vida e 7 ambulâncias de suporte avançado de vida.

Na Macrorregional Centro-Sul,  o complexo regulador fica em Barbacena; são 18

bases descentralizadas, para um universo de 50 Municípios; temos 18 ambulâncias

de suporte básico de vida e 4 ambulâncias de suporte avançado de vida.

Na Macrorregional Nordeste e Jequitinhonha, o complexo regulador fica em Teófilo

Otôni; são 21 bases descentralizadas, para um universo de 86 Municípios; temos 21

ambulâncias de suporte básico de vida e 5 ambulâncias de suporte avançado de vida.

Contamos ainda com 60 hospitais que fazem parte do Prourge, que são aqueles

que dão retaguarda para os atendimentos de urgência e emergência; 23 hospitais

que compõem a rede de resposta hospitalar da Macrorregional Norte de Minas; 12

hospitais que compõem a rede de resposta hospitalar da Macrorregional Centro-Sul;

e  23  hospitais  que  compõem  a  rede  de  resposta  hospitalar  da  Macrorregional

Nordeste e Jequitinhonha.

Seguindo o programa de regionalização na saúde, o Governo do Estado de Minas

Gerais, por meio da sua Secretaria de Estado de Saúde, mantém como uma de suas

prioridades a implantação de mais 10 redes regionalizadas de urgência e emergência

até o ano de 2014. Neste momento, estamos implantando a Macrorregional Centro,
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que é basicamente a região de Belo Horizonte e seu entorno, e a Macrorregional Sul,

do  Sul  de  Minas,  com  Varginha,  Pouso  Alegre,  Poços  de  Caldas,  Alfenas,  etc.

Estamos trabalhando nessas Macrorregionais hoje e a nossa expectativa é que até o

final de 2014 todo o Estado tenha cobertura, integrando as 13 Macrorregiões em uma

rede estadual de urgência e emergência.

Implantando as novas redes regionais e trabalhando na consolidação das redes já

implantadas no Estado de Minas Gerais, estaremos mais preparados para responder

às demandas de saúde provocadas pelo trânsito.

Antes de agradecer, quero dizer que, com os investimentos que estamos fazendo

em urgência e emergência, os R$150.000.000,00, estamos estruturando uma rede de

urgência e emergência, colocando profissionais qualificados e capacitados para fazer

o  atendimento.  Às  vezes,  o  profissional  está  ocioso  em  uma  unidade,  mas  é

importante que ele esteja ali,  porque não sabemos a hora em que o paciente com

trauma vai chegar.  Portanto, esse investimento é necessário - é importante que o

profissional esteja lá e que seja qualificado para isso.

Esses investimentos não se dão só pelo Estado.

Necessariamente, quando faço a estruturação de uma rede dessas, preciso estar

articulado com os gestores municipais de saúde, com todos os Gerentes Regionais

de saúde da região, e todos os prestadores têm que estar envolvidos nesse processo.

A cumplicidade da sociedade na estruturação dessa rede é muito importante. Se eu

não tiver essa governança e um comitê ou um conselho gestor acompanhando as

ações, não consigo avançar e fazer com que essa rede dê a resposta necessária.

Eu trouxe toda essa articulação de uma rede integrada de ações de saúde, que não

fica só na urgência e emergência, porque, a partir da urgência, é necessária a UTI,

para dar suporte ao paciente que chegou traumatizado e que precisará ficar na UTI.

Não estou falando só de acidente de trânsito, porque essa rede de urgência não é só

para acidente de trânsito, mas também para quem chega infartado, com AVC, e com

vários outros problemas. Além de mencionar a UTI, ressalto a necessidade de haver

hospitais  de  reabilitação  e  clínicas  de  reabilitação,  de  melhorar  a  tecnologia  no

processo  de  habilitação  e  reabilitação  das  pessoas.  Começo  a  agregar  outras

tecnologias e outros recursos humanos qualificados com aquela população. Essa UTI
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não  atenderá  apenas  o  paciente  da  urgência  e  emergência,  mas  também  outros

pacientes  com  outras  condições  clínicas.  Então  acabo  atraindo  outros  e  novos

investimentos. A rede de urgência, além de todas as outras redes em que o Estado de

Minas Gerais tem avançado, é muito mais do que apenas urgência e emergência.

Necessariamente  ela  atrai  novos  investimentos  e  a  incorporação  de  novas

tecnologias.

Muito obrigado. Infelizmente o tempo é curto, e penso que dá para explorarmos

muito  esse  assunto.  Ficamos  à  disposição  de  todos  vocês  e  da  Assembleia

Legislativa eu, a nossa Secretaria e o nosso Secretário.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra.  Presidente  -  Obrigada,  Marcílio  Dias,  aqui  representando  Antônio  Jorge,

Secretário de Saúde, que fez as suas considerações informando sobre a rede de

saúde do Estado.

Antes de passar a palavra ao próximo expositor, quero justificar, a seu pedido, a

ausência do Deputado Carlos Mosconi, que está viajando a serviço. Também esteve

conosco, no início desta tarde, o Deputado Inácio Franco.

Passarei a palavra ao Deputado Bosco, Presidente da Comissão de Educação, que

também é organizadora deste evento, pois ele tem um compromisso no interior e,

amanhã, coordenará os debates na parte da manhã, quando continua o nosso ciclo

de debates. Para seus cumprimentos, com a palavra, o Deputado Bosco, atuante na

Comissão de Educação.

Palavras do Deputado Bosco

Boa tarde a todos e a todas. Na pessoa da Deputada Maria Tereza Lara, quero

cumprimentar todos os integrantes da Mesa de trabalhos, de forma muito especial os

nossos convidados e os nossos expositores, que vieram aqui dar sua contribuição de

forma graciosa, mas sobretudo comprometida com a questão da violência no trânsito.

Quero  saudar  também  todas  as  autoridades  presentes,  todos  os  membros

representantes de segmentos e fazer, em breves palavras, um agradecimento muito

especial, em nome da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e das demais

comissões  parceiras  deste  evento,  porque  ele  só  está  sendo  possível  graças  à

grande quantidade de parceiros que a Assembleia buscou, tendo encontrado uma
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resposta positiva por meio dos senhores e das senhoras. Trata-se realmente de um

tema que merece uma atenção toda especial, não só no Estado de Minas Gerais,

mas em todo o Brasil, porque lamentavelmente os números e os índices existentes

são alarmantes, assustadores. Muito mais do que uma questão de epidemia, penso

que a  violência  no trânsito é  uma questão de guerra.  Tenho sempre dito  que os

nossos carros viraram verdadeiras máquinas mortíferas, máquinas de guerra e que,

na  condução  desses  carros,  naqueles  motoristas  irresponsáveis,  temos  os

guerrilheiros, que vão para as ruas, nos perímetros urbanos e nas rodovias, sem o

mínimo de comprometimento com a sua própria vida e com a vida do próximo.

Sabemos  que  o  enfrentamento  dessa  triste  realidade  não  é  competência  tão

somente  da  nossa  Polícia  Rodoviária  Estadual,  da  Polícia  Militar,  dos  nossos

bombeiros,  da  nossa  Guarda  Municipal,  do  Detran,  enfim,  dos  órgãos  que estão

ligados diretamente à questão do trânsito. Essa é uma guerra ou uma situação a ser

enfrentada por toda a sociedade. Conforme dito na parte da manhã, só teremos um

resultado positivo e mudaremos essa triste realidade a partir do momento em que a

sociedade estiver comprometida e sensibilizada com essa situação.

Sabemos que não basta melhorarmos as estruturas das nossas rodovias nem do

trânsito dentro do perímetro urbano, pois, além de tudo isso, precisamos também de

mais investimentos no transporte de massa, no transporte coletivo, para retirarmos

um pouco de veículos das ruas e das rodovias, e, acima de tudo, de conscientização.

Não há uma maneira ou um caminho mais viável para a conscientização do que a

educação.

Como Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, quero dizer que

tivemos a satisfação, com uma grande parceria e contribuição do Detran - aliás, isso

já foi mencionado aqui hoje pelo Dr. Oliveira Santiago e a Deputada estava falando

sobre isso na parte da manhã -, de apresentar um projeto na Assembleia, que já está

em  tramitação,  incluindo justamente  o  tema “trânsito”  no  eixo  temático do  ensino

fundamental e médio.

Deputada Maria Tereza Lara, quero ler a introdução, o art. 1º. Depois os senhores e

as senhoras poderão ter acesso a esse projeto e dar-nos uma contribuição. O projeto

está em tramitação e certamente foi muito bem elaborado - repito - com o apoio do
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Detran. Acreditamos que ainda há espaço e momento para outras contribuições a fim

de aprimorá-lo e de fazer com que seja convertido em uma lei efetiva, que possa ser

executada.  O  art.  1º  diz  o  seguinte:  (-  Lê:)  “Os  estabelecimentos  de  ensino  da

educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio das redes de ensino

públicas e privadas ficam obrigados a incluírem o tema 'trânsito' como eixo temático

integrador do projeto político pedagógico de cada unidade escolar”.

Então entendemos que temos de preparar as crianças, os nossos adolescentes e

jovens, porque serão os motoristas de amanhã. Como bem dito ontem, no debate,

pelo Deputado João Leite, nós, da atualidade, motoristas de hoje, já levamos bomba.

A julgar pela maneira como estamos conduzindo os veículos e agindo no trânsito,

certamente essa nossa geração já levou bomba, o que não significa que não temos

condições de reparar os nossos erros, defeitos e vícios e melhorar essa situação. No

entanto,  é  preciso investirmos no conhecimento e  na conscientização dos futuros

motoristas. O caminho melhor é o da educação.

Portanto, ficam essa nossa proposta e esse chamamento a todos os senhores para

que contribuam conosco nesse projeto e em tantas  outras  ações que certamente

virão com este ciclo de debates. Se Deus quiser - aliás, tenho certeza de que há de

querer  -,  amanhã  estaremos  aqui  coordenando  os  trabalhos  juntamente  com  os

senhores. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Deputado Bosco, quero parabenizá-lo por essa iniciativa e por

esse projeto de lei. Sou professora e trabalhei durante 25 anos em escola pública.

Portanto, sei da importância do projeto pedagógico e de incluirmos nele a questão do

trânsito.

Toda  a  sociedade  reunida  já  falou  sobre  a  importância  da  educação.  Se  me

permitem,  em  razão  do  debate  que  ocorreu  na  parte  da  manhã,  quero  também

sugerir, após aprovado esse projeto - aliás, creio que certamente será aprovado, por

unanimidade, nesta Casa -, que façamos uma visita, juntamente com a Comissão de

Educação, Ciência e Tecnologia, ao Conselho Estadual de Educação, para que ele

seja  verdadeiramente  implantado  o  mais  rapidamente  possível,  e,  certamente,  à

Secretaria de Estado de Educação. Essa definição também passa pelo Conselho. É

lógico que,  em se tornando lei,  as  disposições do  projeto  têm de ser  cumpridas.
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Considero importante fazer essa interlocução pelas informações que obtivemos.

Quero cumprimentá-lo novamente por essa iniciativa e dizer que a Comissão de

Educação, Ciência e Tecnologia desta Casa tem sido muito atuante e tem contribuído

bastante com o debate e, mais uma vez, agora com a questão do trânsito. Deputado

Bosco, aguardamos a presença de V. Exa. amanhã, pela manhã, para coordenar a

Mesa.

Quero  passar  a  palavra  ao  Dr.  Domingos  André,  Chefe  de  Cirurgia-Geral  do

Hospital João XXIII. Antes de ele iniciar sua fala, gostaria de acrescentar algo ao que

já foi dito. No ano passado, a pedido do Paulo da Associação Brasileira de Educação

de Trânsito - Abetran -, solicitamos uma audiência pública para discutir a violência no

trânsito e a Década de Ação pelo Trânsito Seguro, proposta pela ONU. Nessa época,

o Deputado João Leite esteve em contato com o Dr. Domingos André, amigo dele, e

ficou impressionadíssimo ao saber da situação sobre a qual o Dr. Domingos vai falar

para nós agora. O Deputado João Leite assumiu imediatamente a ideia de realização

de audiência pública. Então, com a iniciativa da Comissão de Segurança Pública e de

outras comissões mencionadas aqui, realizamos este ciclo de debates.

O Dr. Domingos André foi peça importantíssima, juntamente com o Deputado João

Leite, para realizarmos este ciclo de debates.  Paralelamente a isso, o Dr.  Márcio,

Secretário Adjunto de Saúde de Betim, também trabalhou durante muitos anos no

pronto-socorro e tem acompanhado de perto essa questão. No Hospital Regional de

Betim, que atende não apenas Betim, mas toda a região, o problema não são apenas

acidentes urbanos - não é isso, Cláudia? -, mas, sobretudo, acidentes nas rodovias.

Dia 28 de junho ele contou para nós, em Divinópolis, que ficou impressionado ao ver

que havia no hospital 140 pessoas internadas em virtude de acidentes de trânsito. Fui

comentar  isso,  e  um  Guarda-Municipal  de  Betim  disse  que  ele  era  um  deles.

Aconteceu um acidente,  mas felizmente leve, não é,  Cel.  Jacinto, e ele está aqui

conosco. Ele perguntou: “Quantas pessoas com dengue estão no hospital? Nenhuma.

Quantas  com  tuberculose?  Nenhuma.  Quantos  acidentados  no  trânsito?  Cento  e

quarenta”.  Esse dado é  para comprovarmos na prática  essa situação gravíssima.

Perdemos uma senhora grávida, em Betim, há poucas semanas. Ela foi dirigir uma

moto, bateu em um elevado e morreu deixando três filhos sem mãe. Um empresário
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cuja família é nossa amiga estava viajando a serviço, e, perto de Pirapora, passou um

boi na pista, e ele está há mais de 60 dias no CTI em coma.

Vamos somando fatos. São coisas que devem ser evitadas. Não podemos mais

permitir que passem animais em rodovias estaduais e federais, porque essa situação

é imprevisível, não se controla o animal. São coisas muito simples. Vamos realizar

uma força-tarefa imensa aqui, Dr. Domingos André, para resolvê-las. Entusiasmei-me,

mas  não  vou  continuar  falando  muito,  não.  Quem  tem  de  falar  agora  são  os

expositores.

Palavras do Sr. Domingos André Fernandes Drumond

Obrigado,  Deputada  Maria  Tereza  Lara.  Boa  tarde  a  todos.  Estou  aqui

representando um dos setores do Hospital João XXIII, o setor de cirurgia. Agradeço

ao  Presidente  desta  Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  por  esta  oportunidade,  e  ao

Deputado João Leite, Presidente da Comissão de Segurança Pública. Na pessoa da

Deputada Maria Tereza Lara, cumprimento todos os componentes da Mesa.

Quero  mostrar  aos  senhores  uma  realidade  que  é  o  nosso  dia  a  dia  em  um

ambiente intra-hospitalar, no atendimento às vítimas de trânsito. É prudente também

que eu mencione que trauma,  para  nós,  é  uma doença eminentemente cirúrgica,

porque sangra, mata ou deixa sequelas.

O que é trauma? É um acontecimento não previsto, que, de forma violenta, fere o

corpo do indivíduo e traz alterações de várias ordens. Sintetizando essa explicação, a

palavra “trauma” é um termo médico que traduz lesão, lesão de ordem física.

Hoje,  nós que trabalhamos nessa área  entendemos  trauma como a  doença do

século. É uma doença da maior importância, porque é a principal causa de morte nas

primeiras quatro décadas de vida. Muito provavelmente, a maioria de nós aqui tem

uma história de um vizinho, de um familiar ou de um conhecido que perdeu a vida ou

ficou definitivamente sequelado por causa dessa doença.

No Brasil, se falo em trauma, falo das causas externas de morte, de morte violenta.

Estamos perdendo 130 mil brasileiros todos os anos por esse motivo. São 350 casos

por dia. Falo sobre os acidentes de trânsito, falo sobre as agressões interpessoais, os

tiros, as facadas; falo sobre os acidentes de trabalho, falo sobre o autoextermínio, as

intoxicações, as queimaduras; enfim, todas essas causas de mortes violentas. Para
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cada  indivíduo  que  morre  em  decorrência  do  trauma,  estatisticamente  três  ficam

sequelados definitivamente. Todos os anos, o Brasil está convivendo com a legião de

novos aleijados nos seus domicílios; e muito pouco fazemos por esses indivíduos,

quando chegam  às  suas  casas  e  se  tornam  improdutivos.  Diante  de  um  cenário

dessa natureza, ocorre uma desordem familiar. Isso deve ser considerado.

Em relação aos acidentes de trânsito propriamente, no Brasil, das 130 mil mortes,

50 mil ocorrem devido a acidentes com veículos automotor. É como se estivéssemos

perdendo  136  brasileiros  nas  vias  públicas  e  nas  rodovias  todos  os  dias.

Estatisticamente,  temos  uma  morte  a  cada  11  minutos.  Esse  cenário  é  trágico,

porque, das citadas 50 mil  mortes, segundo o Denatran nos informou no início da

década passada, 20 mil se dão na cena do acidente. Esses indivíduos não têm a

chance  nem  de  chegar  às  dependências  das  instituições  para  tratamento,  pois

morrem no local do trauma, o que traduz a violência das mortes em decorrência dos

acidentes com veículo automotor. Essa é a verdadeira tragédia do trânsito.

Vocês estão vendo uma imagem que só é possível de ser compreendida se ocorreu

grande dissipação de energia,  um impacto de alta  energia,  para  que dois  corpos

estejam  aí  evidentemente  decapitados.  Isso  se  traduz  pela  velocidade.  Não  há

grandes acidentes sem velocidade. E conhecemos essa relação da velocidade com o

álcool muito bem.

Como foi comentado, 50% dos que morrem em acidentes com veículo automotor

morrem no local do acidente; 30% morrem nas primeiras horas, já nos hospitais, e por

muitas causas, mas, entre elas, as mais importantes envolvem sangramento; 20%

das mortes ocorrem dias ou semanas depois, particularmente em função de infecção.

As manchetes falam muito dos 50% das mortes que acontecem antes do tratamento,

mas pouco se comenta das mortes dentro dos hospitais.

Senhores, o trauma é a doença do século.  A literatura médica comenta isso de

forma muito clara. O Brasil, aliás, é um país que ocupa uma posição de destaque no

mundo  inteiro  por  causa  dessa  doença,  e  o  vetor  dela  está  mudando.  Nós  nos

cansamos de assistir aos acidentados pelos automóveis, mas o vetor da doença está

mudando o nosso meio. Quero falar sobre os acidentes motociclísticos.

O hospedeiro é o mesmo, o homem; e as mais críticas lesões em hospitais que
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trabalham com trauma decorrem de acidentes motociclísticos.  Já fomos alertados

desde a década passada para a avalanche de mortos em decorrência dos acidentes

motociclísticos em centros urbanos. Nesse gráfico ascendente de meados da década

de 90 até a década passada, vai-se acumulando o número de mortes em decorrência

dos acidentes motociclísticos. E pouco temos feito a esse respeito.  Aumenta-se a

frota, facilita-se a compra da motocicleta, existe uma irresponsabilidade embutida dos

motociclistas, e são brandas as leis que vigoram no Brasil a respeito da condução

desse veículo automotor. É uma tríade que conduz a esse resultado.

Essa é uma manchete da imprensa em letras garrafais: “Motociclistas lotam as ruas

e os hospitais”. Antes de vir para cá, estava no Hospital João XXIII fazendo a rotineira

corrida  aos  leitos  dos  pacientes  internados  da  cirurgia  e  confesso  que,  se  não

houvesse  os  acidentados  de  moto  naquele  hospital,  o  meu  trabalho  seria  muito

menos árduo. Todos os pacientes críticos operados no Hospital João XXIII há muito

tempo são pacientes vítimas de acidentes motociclísticos.

Todos lutam pela melhoria da condução do acidentado, que deve ser conduzido o

mais  rapidamente  possível  ao  hospital  apropriado.  O  Brasil  foi  povoado  de

ambulâncias  na  expectativa  de  se  organizar  o  transporte  dos  pacientes  e  foi

estruturado com boa logística para conduzir  o traumatizado em tempo hábil  até o

ambiente  hospitalar.  O  Samu está  se  organizando  cada  vez  mais  e  levando  ao

tratamento  pacientes  ainda  vivos  com  lesões  muito  críticas.  Além  disso,  o  poder

público consegue criar o que todos estávamos desejando, um heliporto no Hospital

João XXIII, para que a vítima chegue o mais rapidamente possível.

Recursos, recursos depois que tudo já aconteceu. Isso é importante, tão importante

quanto  a  prevenção.  Mas  estamos  precisando  rever  todos  esses  conceitos  para

investir  pesadamente  na  prevenção  do  trauma.  Estamos  gastando  muito  com  o

trauma. Sei que a saúde não tem preço, mas tem custo. O poder público precisa

entender  que  há  muita  despesa  no  tratamento  das  vítimas  de  acidentes

motociclísticos com as lesões mais bizarras. Não existe padrão definido de lesão, não

há um acidentado de moto igual ao outro, as lesões são diferentes e múltiplas.

Como vemos essa vítima por acidente motociclístico no Hospital João XXIII? Se

avaliarmos  a  estatística  de  um  semestre  de  2010,  2011,  2012  em  que  está
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acontecendo o mesmo, até pior, os acidentados de moto prevalecem em relação aos

acidentados de carro, atropelamento, etc. Em 2010, que nos marcou muito, de 16 mil

ocorrências por acidente com veículo automotor - chegaram vivos ao Hospital João

XXIII -, 8 mil foram acidentados de moto. São 50%. Existe alguma coisa errada no

sistema, isso está muito claro.

O cenário que vocês estão vendo é cruel. Há as lesões do aparelho locomotor e as

lesões abdominais.  Muitas vezes não consigo fechar o abdômen, precisando criar

situação alternativa para tal fechamento, tamanha a magnitude das lesões. Temos as

avulsões de partes moles. Se entrarmos hoje no João XXIII, encontraremos vítimas

de menos de 40 anos com amputações. Posso afirmar, com mais de 90% de chance

de acertar, que é caso de acidentado de moto. É um sequelado definitivo grave. São

amputações de membros inferiores, são amputações de membros superiores, são

traumas  crânio-encefálicos,  são  ferimentos  críticos  de  partes  moles.  As  pessoas

acabam morrendo por infecção.

Há  ainda  as  lesões  que  comprometem  o  períneo.  Lembrem-se  da  posição  do

motociclista numa moto. Diante da desaceleração súbita, ele encontra um obstáculo,

na frente de seu períneo, que é o guidom da moto. Ali  há a laceração de partes

moles, lacerações urogenitais irrecuperáveis do ponto de vista funcional e anatômico.

O trauma de bacia nas vítimas de traumatismo de acidente motociclístico, na maioria

das vezes, deixa sequelas definitivas. Além de todas essas situações, há ainda outra,

que está nos preocupando. Refiro-me ao acidentado de moto por atropelamento. Falo

do paciente idoso que muitas vezes não enxerga ou não ouve o barulho da moto.

Hoje temos vários pacientes idosos em nosso hospital atropelados em acidentes de

motos.

Como é vista a vítima de acidente motociclístico no Instituto Médico-Legal? Existem

duas  situações  extremamente  frequentes.  A  primeira  é  aquela  em  que  ocorrem

ferimentos crânio-encefálicos, habitualmente acompanhados de fratura. Em 75% dos

traumas decorrentes de  acidentes motociclísticos,  a morte é definida pelo  trauma

crânio-encefálico  associado.  É  o  chamado  trauma  de  crânio.  Temos  aqui  algo

evidentemente lógico, que é o uso do capacete, que deveria ser obrigatório. Eu me

recordo de que, há algum tempo, não muito longínquo, em frente à sede do poder
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público municipal de uma cidade do interior do Estado de Minas, motociclistas faziam

campanha contra uma determinação naquela cidade do uso obrigatório do capacete.

Foram contra esse uso. O que tudo isso traduz? Desinformação. A nossa sociedade

precisa ser  devidamente informada,  educada.  Por  isso cumprimentei,  antes  de vir

aqui, o Deputado Bosco por esta iniciativa. Temos de educar a sociedade. Essa é a

nossa saída, aliás a saída mais barata e mais eficaz. Precisamos conversar com a

sociedade sobre isso.

Temos aqui outra situação do Instituto Médico-Legal: amputações traumáticas, que

traduzem  muitas  vezes  a  magnitude  do  trauma.  Os  nossos  colegas  legistas

invariavelmente descrevem essas duas situações nos corpos daqueles que faleceram

por acidente de moto. As geladeiras desse Instituto estão sendo povoadas por jovens

acidentados por esse tipo de veículo automotor, que estão sendo conduzidos sem a

devida habilitação e sem a devida orientação. A culpa não é deles, mas nossa. Esse é

um problema da sociedade, que precisa se impor dizendo a cada um de nós o que

quer.

Com  o  custo  da  doença  trauma  no  Brasil,  segundo  o  Instituto  de  Pesquisa

Econômica Aplicada, são gastos R$22.000.000.000,00. Esses dados constam numa

publicação de 2009, relativa a 2007. Por que essa doença é tão cara? Ela é cara

porque  envolve  um  atendimento  inicial  pré-hospitalar  e  intra-hospitalar,  envolve

recursos  para  socorro  à  vitima  o  mais  rapidamente  possível  até  um  hospital

apropriado. E envolve um custo impressionante no tratamento das lesões. Como a

Deputada Maria Tereza comentou um caso, gostaria de dizer a ela que ficar 40 ou 60

dias em terapia intensiva, nesses casos, não é incomum, mas frequente. Eu e o Dr.

Ribas,  um amigo meu que está  aqui,  há  pouco falávamos sobre  os  hospitais  de

reabilitação,  que são poucos no Brasil.  A maioria  das pessoas não tem acesso a

tratamentos de reabilitação em tempo hábil. Então, devolvemos às famílias indivíduos

sequelados, porque, se o tempo passa sem que haja alguma intervenção, eles se

tornam irrecuperáveis no que se refere a muitas de suas lesões. Há ainda a perda da

capacidade de trabalho,  parcial  ou  total,  permanente  ou  temporária,  sem falar  da

previdência. O custo social dessa doença é incalculável. Além disso, essa doença -

trauma - provoca um desarranjo familiar. Devolvemos um indivíduo de 20 anos a uma
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família sequelado definitivamente por uma paraplegia, vocês já imaginaram o que se

gasta com esse indivíduo, mês a mês? Isso propicia uma desordem social; a família

altera o seu ritmo de vida, em função de uma sequela dessa natureza.

Quais  são  as  dificuldades  e  os  problemas  que  enfrentamos?  Indefinição  de

responsabilidades. É assim que nós, da área da saúde, do ponto de vista médico,

entendemos. Falta de indicadores confiáveis no Brasil, do ponto de vista estatístico, e

políticas equivocadas de prevenção. Falo muito sobre a prevenção, que é um bom

exemplo que gostaria de deixar aqui. Há situações ocorridas às vésperas do carnaval,

nas redes de televisão brasileiras, há as campanhas de prevenção de acidentes: “Se

beber não dirija”, entre outras. Só que as nossas campanhas de prevenção não são

sustentadas ao longo do tempo; são soluços de prevenção.

Campanhas educativas, comentadas agora há pouco: é preciso falar de segurança.

A moto é um veículo automotor que transporta, e quem gosta acha que ela é um belo

transporte, mas é preciso fazer prevenção. Isso aqui é uma fotografia tirada de uma

motocicleta de um país da Europa, e ela tem cinto de segurança. É provável que a

velocidade desenvolvida seja compatível com a segurança do veículo. Quero resumir

essa  fala,  por  meio  desta  expressão,  que  achei  mais  apropriada:  acidente

motociclístico tem causado um grande impacto na saúde pública. Saímos do acidente

do automóvel,  que  já  conhecemos tanto,  e  passamos  agora  para  um outro  vetor

dessa doença, que é a moto.  Essa doença tem ocupado, de forma crescente,  os

leitos de nossos hospitais públicos. Para cada 10 leitos de hospitais públicos, de 4 a 5

deles são ocupados por pessoas com esse tipo de trauma. As lesões são complexas,

deixam sequelas definitivas, que ocasionam perda de produtividade. E há ainda o

custo do tratamento, que acabei de comentar, que é incalculável.

Para terminar,  pensando essa situação no futuro,  quero deixar  a nossa visão a

respeito desse assunto. Educação para o trânsito: todo mundo fala sobre isso, mas é

preciso enfrentar tal  dificuldade de peito aberto. Precisamos educar as crianças, é

essa a nossa chance. Reavaliar a habilitação desses indivíduos, pois a maneira como

esses indivíduos estão sendo habilitados para conduzir as motos é equivocada e o

poder público precisa entrar nisso, e rápido. São políticas de prevenção. Por último,

deixo nesta Casa a responsabilidade sobre isso, entendendo que aqui está a nossa
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esperança, viu Deputada Maria Tereza? Aqui está a nossa esperança. Se o poder

público não entrar nisso, vejo o dinheiro, os recursos do cidadão, sendo perdidos,

porque uma causa não está devidamente debatida e  definitivamente  solucionada.

Agradeço pela oportunidade e pela atenção dos senhores. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se a exibição de “slides”.

A Sra.  Presidente  -  Dr.  Domingos  André,  com  sua  experiência  e  dedicação,  o

senhor,  assim  como o Dr.  Márcio,  Secretário  Adjunto da Prefeitura de Betim,  têm

contribuído muito com o debate dessa questão. O nosso Deputado Carlos Mosconi,

que também é médico, Presidente da Comissão de Saúde, levou o debate a Poços

de Caldas, no Sul de Minas, e esteve em Betim. A atuação dele também é muito

importante. Hoje ele não está presente aqui por causa de um imprevisto.

Rosely Fantoni, estou vendo-a há um tempo. Quero dizer-lhe que aprendi a admirar

o seu trabalho, principalmente quando fala na temática das motos e da necessidade

de revisão  do licenciamento para  se  dirigi-las.  Levamos  isso  para  o  debate,  pois

temos de rever a questão. O representante do DER, Oliveira Santiago, esteve aqui

pela manhã, falou e agora está presente novamente. Isso é muito importante. É um

somatório.  A Assembleia  tem dado a  sua contribuição e  seu apoio  por  meio  das

comissões e da Presidência da Casa, mas precisamos da ajuda de todos. É uma

rede.

Estou vendo também o nosso amigo César Lopes,  da BHTRANS. A Transbetim

ajudou muito, mas a BHTRANS está presente o tempo todo. Ficamos felizes em ver

aqui  representantes desses órgãos de trânsito,  pois  eles  já sabem muito  sobre o

trânsito.  Já falei do DER, da BHTRANS e da Transbetim, que estão se somando

conosco. Não sei o nome do outro companheiro. É Ricardo Teixeira. Além deles, vi

uma entidade de motos.  Não sei o nome. Por  favor,  depois  passem o nome das

entidades  à  Mesa.  Lá  em  Betim,  os  mototáxis  ficaram  felizes  ao  saber  de  uma

pesquisa: o índice de acidentes com mototáxi é menor do que com outros que usam

moto.  Isso ocorre porque eles são treinados. Tomara que cada vez mais ocorram

menos acidentes. É importante que todas as entidades se unam.

A Kátia,  do  CBI,  está  sempre  presente.  Ela  está  na  Comissão  de  Defesa  das

Pessoas com Deficiência.  É uma mulher guerreira. Na cadeira de rodas, participa
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efetivamente  dando  a  sua  contribuição  e  exemplo  para  nós,  que  às  vezes

reclamamos por tão pouco. Como eu já disse, se houver outras entidades, por favor,

passem-nos  os  nomes,  pois  daqui  de  cima não conseguimos  identificar  todas as

entidades presentes. São 58 entidades parceiras  deste evento.  O Deputado João

Leite  já  as  nominou pela  manhã.  Isso  é  muito  importante.  Além disso,  há  outras

entidades que não participaram tanto da organização, mas estão aqui conosco.

Passo  a  palavra  ao  Cel.  Edson  Alves  Franco,  neste  ato  representando  o

Comandante-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais,  Cel.  Sílvio

Antônio  de  Oliveira  Melo.  A participação do  Corpo  de  Bombeiros  neste  evento  é

fundamental,  pois  participam  de  perto  na  hora  do  acidente.  Os  Bombeiros  têm

salvado muitas e muitas vidas. Com certeza o Corpo de Bombeiros não quer que haja

tantos acidentes assim para que precisem atuar nessa luta de salvar vidas por causa

de acidentes graves. O Corpo de Bombeiros tem dado grande contribuição ao Estado

ao salvar tantas vidas. Por favor, faça uso da palavra.

Palavras do Cel. BM Edson Alves Franco

Obrigado. É um prazer estar aqui. Cara Deputada Maria Tereza Lara, na pessoa de

quem cumprimento todos os integrantes da Mesa;  Deputados presentes;  e nossa

plateia, que é composta por nossos coirmãos: da Guarda Municipal,  do Samu, da

BHTRANS, da Transcon, de outras entidades de trânsito municipal e estadual e da

nossa Polícia Militar. Esclareço que os motociclistas são do Corpo de Bombeiros. A

nossa equipe está mais ao fundo.

Repito: é um prazer estar aqui. Esse tema comove a todos. É difícil falar após uma

palestra tão significativa como a feita anteriormente. Fui vítima de acidente de moto,

participei da estatística do pronto-socorro em 2008, fiquei afastado três meses, mais

três meses parcialmente. Lutei durante seis meses na fisioterapia. Logo depois do

acidente,  vendi  a  moto.  Dos  integrantes  da  fisioterapia,  80%  eram  oriundos  de

acidentes de moto. Isso reforçou ainda mais a venda de motocicletas.

As unidades de resgate surgiram em Belo Horizonte em 1994. Antes desses 20

anos, pouco tempo, a comunidade sofria com o transporte do local do acidente até o

hospital. As unidades de resgate fizeram parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte.

Depois, o governo federal expandiu a rede com a criação do Samu, o que auxiliou
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muito o Corpo de Bombeiros nessa etapa de resgate de vidas. Antes de passar a

palavra ao Maj. Carlos, quero frisar que, em 2009, tivemos a Conferência Nacional de

Segurança Pública,  ocasião  em  que discutíamos  o  fato  de  viaturas  do  Corpo  de

Bombeiros e do Samu chegarem nas ocorrências gerando duplicidade. Foi por meio

de um debate público que solucionamos esse problema. A partir de 2009 começamos

a fazer  palestras  em Municípios,  como Betim,  onde trabalhei  no  Comando do 2º

Batalhão até  2010.  Estive  junto  com a  Prefeita  Maria  do  Carmo.  Posteriormente,

houve a conferência estadual, e o debate foi para Brasília, onde surgiram demandas

e diretrizes  que foram cumpridas.  Em 2010,  iniciou-se a  fusão  da informação do

acidente para o Corpo de Bombeiros e para o Samu, quando passamos a ter uma

tela integrada. Foi então que deixamos de enviar duas equipes ao local do acidente, o

que  gerava  redundância.  Isso  facilitou  bastante  o  trabalho,  houve  economia  de

pessoal  e  de  desgaste  logístico.  Ainda  podem  ocorrer  alguns  casos,  mas  são

isolados. A evolução decorre das demandas que vão surgindo.

Passo a palavra ao Maj. Carlos, que detalhará a atuação do Corpo de Bombeiros

nos acidentes de trânsito. Muito obrigado.

Palavras do Maj. BM Sebastião Carlos Fernandes

Boa tarde a todos. Nossa palestra se destina a abordar a atuação do Corpo de

Bombeiros Militar na prevenção e no atendimento a acidentes de trânsito. Iniciamos

falando das nossas atribuições legais. As nossas Constituições Federal e Estadual

definem  que  cabe  ao  Corpo  de  Bombeiros  executar  cinco  atividades  básicas:

prevenção e combate a incêndios, perícia de incêndios, defesa civil,  elaboração de

normas  de  segurança  e  busca  e  salvamento,  item  destacado  no  “slide”  porque

envolve algumas especificidades, como o resgate. Busca e salvamento podem ser:

salvamento  terrestre;  retirada  de  vítimas  de  ferragens;  socorro  às  vítimas  de

soterramento, operações que exigem cursos e técnicas específicas; salvamento em

alturas, ocorrência muito difícil de ser atendida. Esse é um caso real que durou mais

de 2 horas de atendimento. Foi um sucesso, a vítima sobreviveu, teve alta hospitalar.

O  mergulho  também  faz  parte  do  salvamento.  O  salvamento  aquático  é  uma

ocorrência muito dramática. Como Minas Gerais é a caixa d'água do País, temos

muitos  balneários  e  uma  capilaridade  muito  grande,  deparamo-nos  com  essa
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ocorrência no nosso dia a dia. E o atendimento pré-hospitalar propriamente dito, que

também podemos chamar de resgate, apesar de alguns outros Corpos de Bombeiros

darem o nome de resgate ao que antes falei que era salvamento. Então, há essa

confusão. Para nós, resgate é igual a atendimento pré-hospitalar por ser um serviço

de  ambulância,  que  é  atribuição  do  Bombeiro,  segundo  nossas  leis,  portarias,  o

Conselho Federal de Medicina e portarias do Ministério da Saúde.

Como se articula o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais? Inicialmente, cabe

lembrar  que nosso Estado tem  853  Municípios,  cerca  de  4.004  localidades  e  20

milhões de habitantes. O nosso planejamento estratégico prevê que devemos estar

nos  110  Municípios  com  mais  de  30  mil  habitantes.  Atualmente  estamos  com

unidades de Bombeiros – pelotão, companhia e batalhão – em 52 Municípios, que

são  os  maiores,  onde  reside  ou  transita  55%  da  população  mineira.  Então,

atendemos diretamente 55% da população mineira.

Temos um comando operacional, 11 batalhões – 10 batalhões de Bombeiros e 1

Batalhão de Operações Aéreas -, 9 companhias de Bombeiros e 32 pelotões.

As nossas ocorrências, distribuídas ao longo do ano, tem essa variação. Em 2011

atendemos  cerca  de  335.885  ocorrências.  Existe  uma  queda  acentuada  em

novembro porque é  o  mês em que acabam os incêndios  florestais  e  em que as

chuvas ainda não começaram a causar danos. O mês de maior índice de ocorrência é

o de agosto. São as ocorrências totais, de todos os tipos; não estou falando só de

atendimento de pessoas.

O quantitativo de ocorrências por grupos e por natureza atendidos pelo Corpo de

Bombeiros segue mais ou menos essa ordem. O Grupo S, que é o salvamento de

vítimas em todas aquelas circunstâncias, no qual está inserido o resgate, ocupa cerca

de 45% dos nossos atendimentos.

Quando se fala em resgate, em atendimento hospitalar, a ênfase, conforme o que o

Domingos André já lembrou, são os motociclistas. Essa coluna do meio representa,

entre  os  cinco  tipos  de  acidentes  de  trânsito  que  atendemos,  o  peso  dos

motociclistas. A primeira coluna representa os acidentes com veículo automotor; a

segunda, resgate de ciclistas; a terceira, resgate de motociclistas, com 22.555 vítimas

registradas no último ano;  a quarta,  resgate de vítimas de veículo automotor  que



1377
____________________________________________________________________________

estavam  presas  às  ferragens  no  interior  do  veículo;  e  a  quinta,  vítimas  de

atropelamento, com 5.276.

Quando  dividimos  o  atendimento  de  motociclistas  por  batalhão,  entre  todos  os

batalhões - é para esse atendimento que somos mais demandados -, vemos que no

5º Batalhão de Bombeiros o índice é bem superior aos demais. Nele, 5.465 vítimas

foram  atendidas  no  último  ano,  por  exemplo.  Os  anos  anteriores  seguem  esse

padrão.  Por  que  no  5º  Batalhão  o  número  é  muito  maior  do  que  nos  demais?

Imputamos isso, além de características locais – Uberlândia e região – ao fato de que

em  Uberlândia  não  há  ainda  Samu.  Então,  todas  as  ocorrências  de  trauma,

principalmente, são atendidas pelo Corpo de Bombeiros.

Essa distribuição dos traumas atendidos pelo Corpo de Bombeiros, bem como o

registro deles em Minas Gerais e no Brasil, segue mais ou menos a distribuição de

traumas em todo o mundo.

Segundo  dados  da  OMS  de  2002,  os  acidentes  de  tráfego  ocupam  25%  dos

acidentes gerais;  treinamento  6%; queda,  6%; queimadura,  5%; e violência,  17%.

Acidentes de trânsito ocorrem, em termos globais, na ordem 25%, o que mostra que o

trânsito, entre as atividades lícitas praticadas pelo homem, é a mais letal. Por isso é

mais do que oportuna essa iniciativa da Assembleia Legislativa de se debruçar sobre

esse assunto.

Em Minas Gerais,  temos uma série histórica oriunda de dados do Ministério da

Saúde e do Plano Mineiro de Prevenção e Atendimento de Acidentes de Trânsito que

mostra a evolução de 1996 a 2009, entre homicídios e acidentes de trânsito. No ano

de 2009, os acidentes de trânsito estavam acima dos homicídios. Os dados de 2010

mostram  que  tivemos  4.004  óbitos  em  Minas  Gerais  de  vítimas  de  acidente  de

trânsito. Não temos grandes chacinas aqui em Minas Gerais. As nossas, infelizmente,

ocorrem no trânsito.

Essa  tendência  não  é  geral  em  todos  os  países,  como  se  existisse  um

determinismo, um destino. O próprio Plano Mineiro de Prevenção e Atendimento de

Acidentes de Trânsito mostra que, da década de 60 até a década de 80, o Brasil

registrou  uma elevação crescente  dos  índices  de acidentes  de  trânsito,  enquanto

outros países, como Alemanha, França, Japão, Itália e Grã-Bretanha registraram um
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decréscimo. Então, algum fator colaborou para essa elevação do número de mortes

no Brasil e para o decréscimo em outros países. Vamos tentar falar o que ocorreu

nesses outros países.

Quando se fala em acidente, vem aquela pergunta: o nome correto é acidente ou

negligência? No português sempre falamos “acidente”  de trânsito.  No inglês  há o

“crash”, que é o acidente que entendemos como tal, e a colisão. Acidente no inglês

seria um caso fortuito, mas entendemos tudo como acidente de trânsito. O acidente é

um evento indesejável e inesperado que causa danos pessoais e materiais. É um

evento  fortuito,  imprevisível.  Negligência  seria  um  descuido,  descaso,  desleixo,

menoscabo, que leva dano a outrem, dano este previsível. O fato de esse acidente de

trânsito, entre aspas, ser um fenômeno previsível nos mostra que ele pode também

ser evitado e evitável.

No  Canadá,  recentemente,  foram  veiculados  vários  vídeos  de  campanhas

chocantes.  Houve,  inclusive,  uma pergunta na parte da manhã a respeito desses

vídeos e campanhas chocantes. Eles mostram muito bem o que é acidente e o que é

negligência. Vamos exibir um deles rapidamente.

- Procede-se à exibição de vídeo em inglês.

O Maj. BM Sebastião Carlos Fernandes - Então, por que trauma é doença, como

disse o Dr.  Domingos André, e é a doença do século, como disse o Dr.  Evandro

Freire, treinado e médico? Porque ele tem um hospedeiro, um agente e um ambiente

e é previsível. Se no ano de 2010 tivemos 4.004 óbitos no trânsito e , em 2011, foi

semelhante, é previsível que haverá um valor igual. Então, sendo o trauma entendido

e atendido como doença, a partir daí temos a possibilidade da cura. Do contrário, não

temos como curá-lo. A própria Organização Mundial da Saúde alerta que acidentes de

trânsito são previsíveis e podem ser evitados.

Trauma é problema de polícia. Os senhores concordam? Quem disse essa frase foi

o Professor Osvaldo Chiara, um médico cirurgião italiano que, a convite da Secretaria

Estadual de Saúde, nos visitou há uns três ou quatro anos. Ele nos falou essa frase:

trauma é problema de polícia. Quando ele foi explicá-la, entendemos que é verdade.

Não é necessariamente o atendimento em si do trauma, mas a sua prevenção. Ele

nos mostrou alguns exemplos em que ações de fiscalização de polícia reduziram e
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muito, quase zeraram, as ocorrências de traumas, na Itália e na Europa. Trazendo

isso  para  o  Brasil,  lembramos  algumas  atuações  de  fiscalização,  no  caso,  de

bombeiros - para mim é mais fácil relatá-las – que reduziram o trauma. Por exemplo,

em quase todos os jogos no Mineirão, uma ou duas ou três pessoas caíam no foço do

entorno do estádio. Não sei se os senhores se lembram disso. Junto ao Ministério

Público, à Ademg e aos Bombeiros, fizemos uma simples medida: elevamos aquele

balaustre em cerca de 10cm a 20cm, que ficou acima do centro de gravidade das

pessoas  que  pulavam.  Assim,  não  tivemos  mais  nenhum  registro  de  morte.  Na

Represa Várzea das Flores - e gosto de citar esse exemplo -, já registramos, há uns

10 ou 15 anos, 15 óbitos, no Carnaval. Foram 15 cadáveres, no Carnaval. Com ações

do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil de Betim e da Polícia Militar, delimitando a

área, fiscalizando e impedindo que as pessoas se excedessem, nos últimos anos,

registramos 3, 2 e 1 óbitos, no Carnaval. Ou seja, houve a ação de polícia para a

fiscalização.

Vejam o que diz essa notícia do “Portal Globo”:  “Radares reduzem pela metade

mortes em estrada perigosa de Minas Gerais”. Em um determinado período, uma vez

instalado os radares na 381, daqui para Valadares, as mortes foram reduzidas pela

metade. Talvez um de nós deixou de morrer nesse trecho, em razão desses radares.

Lembro-me, então, do que disse o Dr. Osvaldo Chiara: trauma é problema de polícia.

Ou seja, se não houver fiscalização com rigor, dificilmente teremos a cura. É óbvio

que outros fatores podem colaborar, como educação, engenharia e outros mais, mas

devemos ter fiscalização.

Esse relatório da OMS a respeito de acidentes de trânsito também nos traz alguns

dados interessantíssimos. Ele mostra a doença trauma, a partir da Matriz de Haddon,

que estabelece o evento pré-acidente, o acidente e o pós-acidente, as medidas que

podem ser  tomadas a fim de evitar  e minimizar  e aquele ambiente em que esse

acidente se torna mais grave e suas consequências são mais graves ainda. Como o

Bombeiro  pode  estar  inserido  nessa  Matriz  de  Haddon,  quanto  as  nossas

responsabilidades e atribuições? Na fase pré-acidente, o que cabe ao Bombeiro? Não

temos poder de polícia no trânsito nem queremos ter, essa não é nossa atribuição

legal, não é nossa praia. Então, temos projetos sociais e educacionais, cuja tônica é
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prevenção de acidente; campanhas preventivas contra acidentes gerais; e articulação

com outros órgãos de atendimento de emergência. Na fase pós-acidente, cabe a nós,

Bombeiros, socorro às vítimas, combate a incêndios e encaminhamento a hospital de

referência.

Temos  alguns  projetos  que mostram  a  nossa  atuação nessa fase  pré-acidente.

Tentamos evitar acidentes com medidas preventivas ou minimizar os danos. São eles:

Projeto Bombeiro Mirim, Projeto Bombeiro nas Escolas, Projeto Bombeiro Sênior e

Curso Básico de Resgate. No ano passado, o 3º Batalhão de Bombeiros comemorou

3 mil socorristas formados do Curso Básico de Resgate, sendo a maioria na área de

saúde.  Temos ainda o  Grupo de  Teatro  –  Pelotão 193,  que é  internacionalmente

reconhecido e fornece mais de 30 instruções de prevenção, sendo algumas delas de

prevenção para acidentes.

Entre  as  outras  ações  que  podemos  fazer  no  pré-evento,  no  pré-acidente  -

ressaltando que sempre coloco a palavra acidente entre aspas,  porque em nosso

entendimento  a  maioria  não  é  um  acidente,  no  sentido  de  ser  fortuito,  mas  sim

negligência -, está a descentralização de nossas unidades nas rodovias federais, em

convênio com a Secretaria de Fazenda, que nos cedeu alguns postos – esta que

vemos aqui é na BR-040, no Ceasa e na região de Moeda, na Serra de Itabirito; as

outras são em Nova União, Juatuba, Montes Claros e em Governador Valadares. A

ideia é estar próximo ao acidentado para diminuir o tempo de resposta e fazer com

que ele chegue o mais rapidamente possível ao hospital, em observância à hora de

ouro.

Outra  ação é  a descentralização das nossas  bases  do Batalhão de  Operações

Aéreas. Hoje elas são centralizadas em Belo Horizonte, o que nos permite alcançar

parte do Estado em 2 horas, mas nossa intenção é descentralizar essas bases para

Uberlândia, Montes Claros, Governador Valadares, Juiz de Fora e Varginha, de forma

que o tempo de resposta chegue a 30 minutos. Nosso padrão de atendimento indica

o mínimo de tempo na cena e o máximo de cuidado no deslocamento para o hospital,

a  fim  de  que  o  paciente  traumatizado  possa  receber  as  intervenções  vitais,

necessárias à sua sobrevivência, no ambiente hospitalar.

Nos  últimos  anos,  a  articulação  com  o  Samu se  intensificou  muito.  Temos,  no
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Batalhão de Operações Aéreas, equipes de médicos e enfermeiros tripulando nossas

aeronaves durante todos os dias. São equipes mistas de Bombeiros e médicos e

enfermeiros do Samu. Também há um compartilhamento de bases entre o Corpo de

Bombeiros e o Samu. Algumas viaturas do Samu ficam em nossas bases e algumas

de nossas viaturas ficam em bases do Samu, o que acontece em Belo Horizonte,

Contagem e Montes Claros, lembrando que estamos totalmente disponíveis e abertos

para  fazer  o  mesmo  em  qualquer  outro  lugar  onde  entendam  necessário  esse

compartilhamento.

Em Belo Horizonte, Contagem e Montes Claros, na macrorregião Norte, temos seis

Bombeiros em escala de revezamento na Central de Regulação do Samu, de forma a

evitar o duplo deslocamento, desnecessário; diminuir o tempo de resposta; dividir de

forma equânime as ocorrências e dar uma resposta mais rápida à população.

Considerando todos  esses procedimentos e estratégias  que temos adotado,  em

2007,  se  não  me  engano,  recebemos  a  notícia  interessante  de  uma  tese  de

doutorado de autoria do Dr. Roberto Marini Ladeira, colega do Dr. Domingos André no

João XXIII, em que ele estudou a evolução da mortalidade por acidentes de trânsito

em Belo Horizonte de 1994 a 2003, período em que ainda não tínhamos o Samu, mas

apenas o resgate feito pelo Corpo de Bombeiros e pelas ambulâncias da Prefeitura

de Belo Horizonte. O resultado da atuação desse resgate do Corpo de Bombeiros,

com a tripulação mista, médicos e enfermeiros de Belo Horizonte, foi uma redução da

mortalidade  dos  pacientes  que  davam  entrada  no  João  XXIII  de  3,3% para  1%.

Portanto entendemos que o nosso é um projeto de sucesso. Agradeço a todos e

dedico essa apresentação a essa vítima politraumatizada.

- Exibe a imagem de Cristo crucificado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides” e de vídeo.

A Sra. Presidente - Somos nós que agradecemos ao Cel. Edson e ao Maj. Carlos,

do Corpo de Bombeiros, a valiosa contribuição a este debate.

Registramos  e  agradecemos  também  a  presença  do  Sr.  Hérzio  Mansur,  aqui

representando o Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de

Minas Gerais  – Crea-MG -;  e  do amigo José Abílio,  que está aqui  desde cedo e

participou de quase todas as reuniões preparatórias – o José Abílio já é mesmo a
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cara do Crea; não tem mais jeito.

Agora  ouviremos  os  profissionais  da  Rede  Sarah  de Hospitais  de  Reabilitação,

importante demais, referência no Estado e no País, Dr. João Gabriel Ramos Ribas,

médico;  Sra.  Gabriela  Afonso Galante Maia,  fisioterapeuta;  e Sr.  Luiz Sérgio  Vaz,

estatístico; que dividirão o tempo de até 30 minutos – 10 minutos para cada um -,

sobre o tema “O atendimento às vítimas de acidentes de trânsito”.

Palavras do Sr. João Gabriel Ramos Ribas

Boa tarde a todos. Agradeço a possibilidade da unidade Sarah de Belo Horizonte

estar presente neste evento de extrema importância. Meus cumprimentos à Deputado

Maria Tereza Lara, aos demais componentes da Mesa e à plateia.

Achamos  por  bem  dividir  o  tempo  que  nos  foi  destinado  em  três  pequenos

segmentos. Falarei uma parte; o Luiz Sérgio Vaz, nosso estatístico, também fará um

pronunciamento,  porque,  diante  do  que aqui  foi  dito,  é  importante  estarmos  bem

cientes  das  sequelas  que  esses  traumas  de  trânsito  trazem  para  o  paciente;  e

finalmente a terapeuta Gabriela falará do processo de reabilitação propriamente dito.

A Rede Sarah tem hoje sete hospitais. Existem duas unidades em Brasília - Sarah

Centro e Sarah-Lago Norte, que fica anexo ao Lago Paranoá -, e há também em Belo

Horizonte, em Salvador, em São Luís, em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em Macapá e

em Belém.

Qual é o objetivo hoje da Rede Sarah? A Rede Sarah trabalha hoje com reabilitação

em neurotrauma. Na verdade são doenças neurológicas, sendo que neurotrauma é

apenas  um  apêndice  das  doenças  neurológicas  que  acometem  o  indivíduo.  O

neurotrauma  tem,  portanto,  uma  incidência  bastante  significativa.  A  finalidade  é

reabilitar os pacientes que sofreram algum trauma sobre o sistema nervoso central,

que compreendemos como cérebro e medula espinhal. São as lesões cerebrais, as

lesões medulares, e também a reabilitação infantil.

A Rede Sarah desenvolveu uma importante vivência com pacientes acidentados e

suas necessidades no processo de reabilitação, salientando que trauma no sistema

nervoso central é trauma incapacitante e geralmente deixa sequelas permanentes. O

tratamento do paciente que tem sequela neurológica é longo e bastante dispendioso.

Ele  é longo porque a doença neurológica  habitualmente não tem reversão,  deixa
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sequelas,  e,  muitas  vezes,  esse  paciente  necessita  ser  acompanhado  por  muito

tempo  ao  longo  de  sua  vida,  porque  traz  complicações  crônicas  que  exigem

acompanhamento médico permanente. Além de tudo, são doenças que subtraem o

indivíduo de seu trabalho, do seu estudo e da convivência em família.

A sociedade  como  um  todo  é  que  responde  pelos  custos  humanos,  sociais  e

econômicos dessa violência. Portanto isso constitui, como já foi dito aqui em diversas

oportunidades, um grave problema de saúde pública. Então a pergunta que se faz é a

quem responsabilizar  pelas  milhares  de  vítimas  de trânsito  no  País.  Essa é  uma

inquisição que todos nós aqui presentes temos continuamente.

Rapidamente  gostaria  de  lembrar  aos  participantes  o  que é  o  sistema nervoso

central.  Ele é constituído pelo cérebro e medula espinhal.  O cérebro está contido

dentro  do  crânio,  de  maneira  que  as  lesões  que  ocorrem  ali  são  chamadas  de

traumatismo  crânioencefálico.  Ao  passo  que  as  lesões  que  ocorrem  na  medula

espinhal são chamadas de traumatismo raquimedular.

A medula é um órgão que fica dentro da nossa espinha, da coluna vertebral. É ela

que leva todas as nossas sensações ao cérebro. Sensações como dor, frio, calor, a

vontade de urinar, de evacuar, enfim, tudo deve passar pela medula e chegar até o

cérebro. Da mesma forma, as ordens para executarmos os nossos movimentos vêm

do cérebro para que eles ocorram.

Se o trauma ocorre na coluna cervical, ou seja, nas vértebras do pescoço, a pessoa

perderá os movimentos dos braços e das pernas. É o que chamamos de tetraplegia,

pois  são quatro  membros.  Por  outro lado,  se ele ocorrer da coluna torácica para

baixo,  ou  seja,  abaixo  do  pescoço  até  a  região  lombar,  o  paciente  perderá  o

movimento das pernas. É o que chamamos de paraplegia.

Quais são as sequelas das lesões medulares? Se houve lesão da coluna torácica

para baixo, ele ficará paraplégico e perderá o controle motor das pernas. Ao passo

que, se for do pescoço, ocorrerá a tetraplegia, como disse. Além disso, o paciente,

pelo fato de ficar restrito ao leito, terá várias sequelas devido ao seu imobilismo, como

feridas no corpo, doença nas articulações que se tornam rígidas e outras mais. Ele

perde o controle da bexiga e não consegue urinar; perde o controle do intestino e não

consegue evacuar espontaneamente; tem dores crônicas, o que chamamos de dores
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neuropáticas,  que são de difícil  controle  exigindo  o  uso  contínuo e  muitas  vezes

associado de diversos medicamentos.

Ele tem uma disfunção erétil e perde a sua capacidade reprodutiva. Além disso, tem

problemas na sua reinserção social, que bem conhecemos, assim como dificuldades

na  reinserção  no  mercado  de  trabalho.  Por  sua  vez,  quando  ocorre  uma  lesão

cerebral, o paciente pode perder o controle de um lado do corpo – hemiplegia - ou do

corpo  todo  –  tetraplegia;  ele  tem  alteração  do  comportamento,  da  cognição,  da

capacidade de relacionamento com as pessoas e com o meio ambiente,  perde o

controle  dos esfincteres  –  bexiga  e  intestino  -,  acompanhado de dificuldade  para

engolir de grau variado, sendo preciso criar uma via alternativa para se alimentar.

Eles  têm  uma  dependência  variável  de  acordo  com  o  grau  da  lesão  cerebral  -

geralmente  são  danos  permanentes  -,  incapacidade  laborativa  e  dificuldade  de

reinserção social.

Aqui,  vemos a estatística do Sarah Belo Horizonte,  no período de 2007 a 2011,

considerando  100  internações  causadas  por  trauma.  Em  2007,  41,5%  das

internações foram devidas a traumas no trânsito. Na medida em que o tempo passa,

a incidência aumenta, e, em 2011, chega a 52,6%. Se analisarmos a faixa etária e o

gênero, os homens estão mais expostos, sendo 75% de homens e 25% de mulheres.

Quando distinguimos as diversas faixas etárias, as crianças respondem por 15%, e os

adolescentes e adultos jovens, de 15 a 44 anos, respondem por 75%. Ou seja, são

subtraídos da vida cotidiana indivíduos jovens na sua fase mais produtiva.

Aqui mostramos nossa experiência no uso de proteção durante acidente de trânsito.

Estamos considerando os ocupantes da moto - o piloto e os garupeiros -, assim como

todos os ocupantes do automóvel. Apesar de a incidência de uso de capacetes nos

nossos  pacientes  ter  atingido  92%,  eles  não têm proteção da coluna vertebral.  A

proteção na moto está restrita ao capacete, e ele está exposto a diversos traumas

sobre a coluna e ortopédicos. No caso do uso do cinto de segurança dentro dos

automóveis, o índice é alarmante. Apenas 38% dos ocupantes – motorista, carona ou

ocupante  do  banco  de  trás  –  portavam  cinto  de  segurança.  Na  nossa  amostra,

usavam cinto apenas 47% dos condutores, 50% dos passageiros da frente e 27% dos

ocupantes do banco de trás. Temos a impressão de que, quando o ocupante de trás
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está desprotegido, só ele sofre o impacto, mas ele causa também impacto na pessoa

do banco da frente. Muitas vezes ele não tem um trauma grave, mas seu impacto no

banco da frente pode causar uma paraplegia ou uma tetraplegia no carona ou no

motorista. Então, essa é uma política voltada para o uso do cinto de segurança na

parte de trás do automóvel, medida que precisa ser tomada urgentemente.

Aqui são as internações por vítimas de trânsito, por tipo de sequela, do Sarah. Qual

a  consequência  maior?  O  trauma  raquimedular,  que  determina  tetraplegia  ou

paraplegia,  que  responde  por  60%  das  internações.  O  trauma  crânioencefálico

responde por 31%. Outras lesões, incluída a ortopédica, respondem por 9%.

Esse é o número de internações de vítimas de acidentes de trânsito, segundo o

meio de transporte que nossos pacientes utilizaram no período de 2007 a 2011. A

taxa correspondente a acidente com pedestre oscilou em torno de 10%, ao longo

desse período. Quando consideramos os acidentes ciclísticos, percebemos um nível

estável, pouco menor que o do pedestre, ou seja, algo em torno de 5%, com alguma

pequena variação. Quando consideramos outro meio de transporte, como ônibus e

caminhões, o índice também é pequeno. Ao considermos acidente com automóvel, o

índice é muito elevado, como os senhores podem ver, algo em torno de 40%, com

pequenas oscilações. Ao analisarmos os acidentes motociclísticos, percebemos que o

índice se manteve um pouco abaixo do índice com automóvel. A partir de 2010, esse

índice é ascendente. No ano passado, na nossa casuística, o número de pacientes de

acidentes com motocicletas ultrapassou o de pacientes internados por acidentes com

automóvel.

O Sarah, além desse programa de reabilitação, tem um programa de prevenção de

acidentes. É uma rede. Como já mencionamos, 50% dos pacientes internados foram

vítimas de acidentes de trânsito. Esse programa de prevenção, existente no hospital,

visa prevenir patologias traumáticas. É feita uma palestra para estudantes da 5ª, 6ª e

7ª séries do nosso ensino. Como isso é feito? É expedida uma carta-convite para

todas as escolas públicas e privadas de Belo Horizonte. Quando aceitam o convite e

respondem  afirmativamente,  o  Sarah  manda  buscar  as  crianças  na  escola.  Elas

passam uma tarde  no Sarah,  diante  desse processo educativo.  Os  vídeos  foram

baseados  em  informações  educativas,  médicas  e  científicas,  que  não  causam
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choque.  As  crianças  realmente  vivenciam  as  diversas  formas  de  violência,  não

somente  as  do  trânsito.  Elas  vivenciam  acidentes  com  queda,  acidentes  com

mergulho, acidentes por arma de fogo, um problema de caráter alarmante na Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte.  Esse  “slide”  mostra  como  é  realizada  essa

superaula. Atualmente ela é feita nas unidades de São Luís, Belo Horizonte, Brasília,

Fortaleza e Salvador. No ano de 2011, assistiram a essa palestra 110 mil estudantes

em todo o Brasil.

Perguntei  quem é o  responsável  por  acidentes de trânsito.  Podemos responder

dizendo que há um mosaico de causas, que não existe uma causa única. Podem ser

citados o aumento sustentado da frota, a engenharia de trânsito, com vias muitas

vezes  inadequadas,  a  engenharia  automobilística,  que precisa  prover  veículos  de

maior segurança, assim como a falta, como aqui bem mencionado - o grifo seria meu

-, de responsabilidade dos condutores. Vejam a questão do alcoolismo. Além disso,

há problemas com as leis, que são inadequada ou insuficientemente aplicadas aos

infratores. Podemos citar ainda ausência de programas de educação continuada à

população, como já dito aqui.

O processo de reabilitação é muito difícil, complexo e duradouro. Ele começa pela

imagem  que  o  paciente  que  ficou  sequelado  faz  de  seu  próprio  corpo  e  pela

dificuldade dessa aceitação.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Luiz Sérgio Vaz

Boa tarde a todos os presentes, boa tarde à Mesa. É um prazer poder contribuir

com  a  discussão  de  um  tema  tão  importante.  Para  essa  fala  separei  algumas

estatísticas  nacionais,  para  uma comparação  do  Brasil  com  alguns  países,  e  de

Minas Gerais em particular.

A ONU declarou esta década em que estamos como a de ações para a segurança

no trânsito. Isso porque um estudo da OMS, em 2009, revelou que, no mundo, mais

de 50 milhões de pessoas são vítimas de acidentes de trânsito por ano, o que gera

um custo anual  de  aproximadamente US$520.000.000.000,00.  Essa cifra,  aliás,  é

superior ao PIB da 22ª economia do mundo - no caso, o Egito, maior país africano.

As perspectivas são ruins,  segundo revelou esse estudo.  Se nada for  feito,  em
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2030, os acidentes de trânsito podem alcançar a 5ª causa de morte em todo o mundo.

Essa situação é um pouco mais grave nos países de baixa e média rendas, porque a

taxa de mortalidade neles é muito elevada e eles concentram um maior número de

casos. Aproximadamente 90% dos acidentes de trânsito acontecem nesses países. O

Brasil  não  escapa  a  essa  realidade.  Hoje  ocupamos  o  5º  lugar  em  mortes

considerando o número total de eventos; e o 2º lugar em mortes de motociclistas, o

que  foi  muito  discutido  aqui.  Isso  gera  uma  sobrecarga  para  todos  aqueles  que

integram o setor de atendimento a essas vítimas, a começar pelo Samu, pelo Corpo

de Bombeiros e pelas instituições de saúde, como os prontos-socorros, os serviços

de radiologia, situação que se consolida o diagnóstico, a fisioterapia e os hospitais de

reabilitação.

Aqui, temos uma evolução do número de óbitos de 10 em 10 anos desde 1961.

Nessa primeira coluna, os senhores podem observar que há um aumento no número

de óbitos ocorridos e registrados, digamos de passagem. Em 1961, 3 mil pessoas

morreram no Brasil; em 2000, esse número chegou a 20 mil. Observem que, de 1991

para  2000,  houve  um  pequeno  decréscimo.  Por  outro  lado,  em  2008,  que

corresponde ao dado mais recente que temos, houve um acréscimo, chegando-se a

quase 34 mil  óbitos.  Esse número hoje se encontra em aproximadamente  50  mil

óbitos,  atingindo  o  que  era  inimaginável  um  tempo  atrás,  que  é  a  estatística  de

homicídios. Caso nada seja feito, os acidentes de trânsito, em breve, superarão os

homicídios. O número de feridos é absurdo. Em 2008, por exemplo, 620 mil pessoas

aproximadamente sofreram algum tipo de lesão e tiveram de recorrer a um hospital

ou a algum serviço de saúde em menor ou maior grau. O número de óbitos a cada 10

mil veículos caiu por conta do aumento da frota. Há um “slide” um pouco mais à frente

que aborda esse assunto. O número de óbitos por 100 mil habitantes voltou a crescer

em 2008, atingindo-se 17,8 óbitos para cada 100 mil habitantes.

Comparando  o  Brasil  com  alguns  países  do  mundo,  observamos  que  esse

indicador, taxa de óbitos por 10 mil veículos - aliás, no caso do Brasil, 6,8 -, está bem

aquém de  países  de  Primeiro  Mundo  como Japão,  Alemanha,  Estados  Unidos  e

França.

Aqui  há  uma  estatística  geral  mais  atualizada,  disponibilizada  pelo  Denatran.
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Observem que, em 2008, houve 430 mil acidentes, que envolveram 600 mil veículos.

Desses 600 mil veículos, há um equilíbrio entre motocicletas e automóveis, o que

chama a atenção, porque sabemos que a frota de automóveis é bem maior que a de

motocicletas.  O  número  de  vítimas  é  654  mil,  sendo  que,  naquele  ano,  34  mil

morreram  nas  estradas,  rodovias  e  aglomerações  urbanas.  Isso  gerou

aproximadamente 95 mil internações, que foram pagas pelo SUS.

Aqui  há  um comparativo  das  duas  populações  entre  veículos  e  motos.  Peço a

atenção de todos para a última coluna, que é a variação. Observem que a variação

na frota de motos foi cinco vezes maior de 1998 para 2010. Enquanto a frota de

automóveis  aumentou  118%,  a  de  motos  aumentou  quase  500%.  Os  óbitos  de

motociclistas cresceram também numa velocidade muito maior,  ou seja, 610% em

relação a 1998. Os óbitos por 100 mil veículos, no caso das motos, foi maior. Houve

até um decréscimo no caso dos automóveis, porque o aumento de frota foi maior em

velocidade que o aumento do número de óbitos. No entanto, em relação às motos,

isso  não aconteceu.  Em  relação  aos  óbitos  por  100 mil  habitantes,  se  eu  quiser

relativizar essa estatística pela população, observem que 491% foi a variação para

motos, enquanto a de carros foi de 46%.

Aí se demonstra uma série histórica, de 1996 a 2010, do número de óbitos. Por que

batemos muito nessa tecla? Porque essa é a estatística mais terrível do trânsito, a

morte. Com a entrada em vigor do Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, em 1997,

houve  um  decréscimo  do  número  de  óbitos  até  2000.  Porém,  aconteceu  um

fenômeno,  e começou a haver  um aumento significativo do número de mortes de

vítimas de acidente de trânsito, uma taxa anual de quase 5% ao ano. Se eu somar

todos esses valores que vocês estão vendo, chega-se a mais de 500 mil pessoas

nesse período. Entretanto, quando retiro a série histórica de óbitos dos motociclistas,

observem a primeira linha, a superior, os óbitos de acidentes de trânsito seguem uma

média  de  cerca  de  27  mil  óbitos  para  cada  100  mil  habitantes.  O  que  estava

crescendo desapareceu quando retirei as motos. Concluímos, então, que o número

de óbitos tem íntima relação com as motocicletas.

Observem esse gráfico  na  coluna Motociclistas.  De 1996 a  2010,  o número de

óbitos  simplesmente  subiu  de  1.400  para  13.400,  praticamente  10  vezes  mais,
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enquanto o número de óbitos de pedestres caiu, embora se mantendo elevado, com

um índice de 12 mil. O número de óbitos em acidentes de automóvel cresceu em uma

velocidade menor, de 7.200 para 11.400. Também chamo a atenção, apesar de o

número absoluto ser pequeno, para os óbitos de ciclistas, que passou de 620 para

1.900. É também um percentual bastante elevado. Em relação a veículos pesados,

também houve acréscimo, mas em menor monta.

A taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, no que diz respeito aos motociclistas,

coloca o Brasil, em uma amostra de 67 países, como o 2º país com maior índice,

perdendo apenas para o Paraguai.

Na última coluna estão demonstrados países como Noruega, Austrália,  Holanda,

Estados Unidos e Nova Zelândia, que são os cinco países com maiores IDHs, hoje. A

taxa de mortalidade dos nossos motociclistas é sete vezes maior que a dos países de

maior IDH do mundo. Trazendo essa questão para o nosso Estado, observem que

Minas Gerais ocupa, no ordenamento das unidades da Federação, o 18º lugar no

“ranking”,  com 20,6 óbitos  para cada 100 mil  habitantes. Lembro que na primeira

transparência, 20 óbitos por 100 mil habitantes foi considerado um número bastante

elevado pela ONU e pela OMS.  Esses dados  são de 2010.  Quando avaliamos o

Estado de Minas Gerais,  no período de 2000 a 2010, observamos que houve um

aumento significativo da taxa de óbitos, bem maior do que a da Região Sudeste do

Brasil,  aproximadamente  65% de  aumento,  enquanto  a  Região  Sudeste  teve  um

percentual menor, de 11%, e o Brasil, de 25,7%.

Aí  está  demonstrada  a  taxa  de  óbitos  também  para  100  mil  habitantes,  por

acidentes de trânsito em Municípios de 15 mil habitantes ou mais do Estado de Minas

Gerais. Observamos que a maioria dos Municípios, 77, possui uma taxa entre 11 e 20

mortos para cada 100 mil habitantes. Belo Horizonte está demonstrada nesta coluna.

Mas há Municípios com mais de 70 óbitos para cada 100 mil habitantes. A taxa mais

elevada que encontramos foi de 116 óbitos para cada 100 mil habitantes, anualmente.

O  Ipea  coordenou  um  trabalho  com  outras  instituições,  a  ANTT,  o  setor  de

planejamento do Distrito Federal, o Hospital das Clínicas da USP e o Denatran, para

tentar fazer uma anatomia do custo de acidente hospitalar. Reuniram dados de 49

aglomerações  urbanas,  encontraram  um  número  muito  expressivo  de  mortes  e
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levantaram uma questão: a ação de prevenção, a entrada do cinto de segurança em

1990, que diminui bastante esse número.

Nessa tela vemos o trabalho que o Ipea fez em 2003. Lembro a todos que esses

valores devem ser lidos não como milhões, mas como bilhões. O primeiro valor, perda

de  produção,  o  custo  foi  de  mais  de  R$1.500.000.000,00.  Danos  a  veículos,

atendimento médico-hospitalar  são o segundo e o  terceiro itens, respectivamente,

que, somados, dão mais de 80% dos custos dessas 49 aglomerações urbanas. Há

outro  percentual  que  não  está  aqui,  mas  que,  somado  a  esse  total  de

R$3.590.000.000,00, formam o total de R$5.000.000.000,00. Mais ou menos no meio

da coluna, observamos a reabilitação de vítimas, com R$42.000.000.000,00. Apesar

de os outros valores serem aparentemente e percentualmente pequenos, o menor

custo, ou seja, o impacto familiar, é de R$2.000.000.000,00.

Os gastos do SUS são muito mais elevados no tratamento de pacientes vítimas de

lesões do que hospitalizados por causas naturais. Isso porque a gravidade desses

acidentes requer uma maior estrutura de toda a instituição. Para se ter uma ideia, o

custo  médio de  cada acidente ocorrido no  Brasil  naquele ano foi  de R$8.700,00.

Quando há vítima, esse custo pula para R$35.000,00, tendo como referência o preço

de 2003.

Nesse  “slide”  há  uma  observação  interessante.  No  caso  das  motocicletas,  a

participação nos custos dos acidentados é maior que nos da frota das motocicletas no

Brasil.

Observamos pelos números que, no que se refere à severidade dos acidentes, no

caso dos automóveis, um acidente tem um risco de fazer uma vítima a cada 6% a

7%, enquanto, com motos, isso é 10 vezes mais. Isso já impõe uma necessidade de

formulação de políticas específicas para motocicletas, pois o risco e a gravidade são

muito maiores.

Vou me distanciar, porque, durante minha fala, 15 pessoas foram feridas e uma,

infelizmente, morreu. Boa tarde.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras da Sra. Gabriela Afonso Galante

Boa tarde a todos. Dando continuidade, falarei um pouco sobre reabilitação. Apesar
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de os dados refletirem muito a situação dos óbitos, decorrentes dos acidentes de

trânsito, o número de indivíduos sequelados também é muito importante, como vários

expositores  colocaram.  Esses  pacientes  enfrentam  muitas  dificuldades  e  muitas

limitações  funcionais,  após  essas  lesões  neurológicas,  que  já  foram  citadas.

Normalmente, essas lesões são graves, muitas vezes com sequelas permanentes,

para as quais a medicina até hoje não desenvolveu um tratamento de cura. Então, o

tratamento de hoje é a reabilitação. Com qual objetivo? Trazer uma qualidade de vida

melhor para esses indivíduos, mesmo que eles tenham algumas incapacidades.

Todas as lesões - tanto a tetraplegia, como a paraplegia - trarão implicações diretas

em diversas atividades desse indivíduo no seu dia a dia. Então, as atividades de vida

diária,  coisas  comuns  que  realizamos  -  como  o  cuidado  do  nosso  corpo,  a

alimentação, o levar um copo à boca, escovar os dentes e se vestir -, serão difíceis

para esse tipo de pessoa realizar. As atividades de vida prática, instrumental, incluem

atividades  tanto  no  domicílio,  como  cozinhar,  lavar  uma  roupa,  tomar  suas

medicações, e também suas atividades fora do domicílio,  na rua, como pegar um

transporte público, ir a um banco ou retornar ao seu trabalho. As atividades escolares

laborativas e as atividades de lazer são abruptamente interrompidas, principalmente

em um processo pós-lesão, num processo inicial, porque os pacientes focam muito

no  tratamento  das  lesões.  Geralmente,  não  só  o  paciente  tem  essas  atividades

interrompidas, mas também os familiares, que prestarão auxílio a esse indivíduo.

O que é reabilitação? É reaprender a realização de atividades do seu dia a dia, que

antes eram simples e fáceis,  que se tornam difíceis, mesmo que esses indivíduos

tenham  de  fazê-las  de  forma  diferente,  com  adaptações.  E  a  meta  final  é  o

restabelecimento  das  funções.  Temos  por  objetivo  também  explorar  o  potencial

máximo  desse  indivíduo,  em  diferentes  domínios  da  sua  vida,  respeitando  suas

limitações.  Então,  sempre  frisamos  muito  para  os  nossos  pacientes  que  o  nosso

objetivo é explorar as potencialidades deles, e não as incapacidades. Porque, a partir

da  instalação  de  uma  lesão,  naquele  momento  o  indivíduo  vai  perceber  muitas

dificuldades. Então, sempre exploramos esse lado. O que é possível? Mesmo que

você tenha de  realizar  de  uma forma diferente,  do  que você  é  capaz?  O que  é

possível para você levar a sua vida como antes?
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Existem dois conflitos muito comuns, vividos com os nossos pacientes. Primeiro, é

a  diferença  entre  reabilitação  e  recuperação.  Grande  parte  deles  vai  ao  hospital

buscando recuperação,  e isso,  na grande maioria das vezes,  não é possível.  Em

contrapartida, oferecemos a reabilitação para eles. Outras dificuldades decorrem da

distância entre a expectativa que eles trazem e o que é possível ser feito naquele

momento,  a  realidade  deles.  Então,  grande  parte  dos  pacientes  chegam  com  a

expectativa  de  voltar  a  andar,  de  retomar  o  movimento  das  mãos,  retomar  a

autonomia,  depender  menos  das  outras  pessoas,  mas,  muitas  vezes,  isso  não  é

possível.  E  aí  tentamos  trabalhar  com  a  realidade:  “Vamos  ver  o  que  é  possível

trabalhar com você hoje. Vamos trabalhar em cima disso, e não o que você gostaria,

porque a gente não sabe... Talvez seja possível no futuro, mas a gente não tem essa

certeza”.

Agora, falaremos um pouco dos agentes de reabilitação. A equipe de reabilitação

com que trabalhamos no hospital é interdisciplinar, e depois falarei quais são esses

profissionais. Trocamos experiências e conhecimentos relativos a diversas disciplinas,

com o objetivo final de obter uma visão integral, sem fragmentações, desse paciente.

Ainda há na medicina, e na área de saúde como um todo, uma abordagem muito

fragmentada  do  indivíduo,  e  se  tivermos  essa  abordagem  fragmentada,  não

conseguiremos  fazer  a  reabilitação.  Então,  é  feito  um  trabalho  global,  visando

explorar  todas  as  potencialidades  do  indivíduo,  como  já  falei.  A nossa  equipe  é

composta  de  médicos,  enfermeiros,  fisioterapeutas,  nutricionistas,  psicólogos,

fonoaudiólogos, professores hospitalares de educação física, professores de arte e

assistentes sociais. É uma equipe grande, e aí perguntamos: é possível trabalhar em

equipe? É. Temos reuniões semanais, com toda a equipe, para discutir caso a caso.

Temos  abordagem  também  com  os  pacientes,  sempre  em  equipe,  para  fazer

esclarecimentos e falar um pouquinho da proposta de reabilitação.

Além dessa equipe  de  reabilitação,  a  parte que considero  principal  é  o  próprio

paciente. Ele tem de estar no momento apropriado para iniciar  a sua reabilitação.

Nem todos os pacientes que se internam estão nesse momento. Às vezes eles ainda

têm grande dificuldade de enfrentamento  frente às  incapacidades  que adquiriram.

Eles têm de “comprar” essa ideia. Por quê? No hospital, fazemos as orientações, mas
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a reabilitação propriamente dita vai ocorrer depois que o indivíduo vai para casa. Lá

ele vai enfrentar as dificuldades, tanto no domicílio quanto na comunidade.

Outro  agente  essencial  é  a família,  tanto  no sentido de estimular  o  indivíduo a

retomar a sua vida quanto no tratamento de pessoas que têm sequelas mais graves.

Algumas  pessoas  não  vão  adquirir  independência.  Nesse  caso,  fazemos  um

treinamento familiar para que a família tenha um suporte de orientações e consiga

auxiliar nos cuidados do paciente.

Não posso deixar de citar o ambiente. O hospital é um ambiente muito adaptado. Lá

percebemos  que  eles  desenvolvem  uma  independência  às  vezes  completa  nas

atividades do seu dia a dia mesmo com o uso de uma cadeira de rodas. Só que, ao

sair às ruas, encontram múltiplas dificuldades em virtude da falta de acessibilidade

que existe ainda hoje. Aliás, há dificuldades no próprio domicílio: residem em prédios,

em lugares com escadas ou em ruas muito íngremes que os impossibilitam de sair de

casa. Então, isso traz muitas dificuldades.

Como é feito o processo de reabilitação. Serei breve. Para os pacientes entrarem

no hospital, o primeiro atendimento é uma admissão. Essa admissão normalmente é

feita em equipe. No caso, com médico, fisioterapeuta, psicólogo e enfermeiro. Esse é

o momento em que vamos entrevistar o paciente, conversar com ele, saber o que

aconteceu e quais são suas expectativas.  Vamos fazer  uma avaliação física dele.

Durante a primeira semana de internação, outros profissionais vão avaliá-lo. No final

da semana, fazemos uma reunião para definir as propostas para aquele indivíduo. As

propostas sempre são individualizadas.

Então,  ao longo das primeiras  semanas,  eles  participam de grupos informativos

para  terem  conhecimento  sobre  o  que  aconteceu  com  eles:  o  que  é  uma lesão

medular  e  o  que é  uma lesão cerebral.  Sempre  que possível,  o  familiar  também

participa  dessas  aulas,  que  são  sempre  realizadas  em  equipe.  Fazemos

esclarecimentos sobre as  alterações vesicais de bexiga,  de intestino,  entre outras

informações  relevantes.  Eles  precisam  ter  esse  conhecimento  para  terem  atitude

frente à lesão que adquiriram. É muito comum a grande maioria chegar ao hospital

sem ter orientação do que realmente aconteceu consigo.

Logo eles começam o atendimento de fisioterapia, com o objetivo de fortalecimento
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muscular,  de  prevenção de deformidades,  de  melhora  de  equilíbrio  de  tronco,  de

mobilidade no leito, entre outros, de acordo com a sequela que adquiriram.

Também há os grupos de atividades de vida diária, que sempre são feitos por pelo

menos dois profissionais de diferentes áreas, o que inclui um treino de alimentação.

No que se refere aos pacientes que não têm movimentos nas mãos, abrimos mão de

órteses  para  que  eles  consigam  essa  independência.  Aliás,  temos  uma  oficina

ortopédica que confecciona todas essas órteses. Há também treino de higiene oral:

escovar os dentes, barbear e limpar o rosto. São coisas simples, mas que se tornam

muito laboriosas. Os pacientes  que dependem de cadeira de rodas têm treino de

transferência, vestuário, escrita, uso de computador e outros.

Há  a  abordagem  específica  da  educação  física,  cujo  papel  é  primordial  na

reinserção social desses indivíduos, na integração, no resgate de atividades de lazer

e também na autoestima. São várias as modalidades de esporte abordadas durante

esse  programa:  tênis  de  mesa,  basquetebol  em  cadeira  de  rodas,  atividades

aquáticas como natação e hidroginástica, expressão corporal, bocha. Ressalto que

muitas  dessas  modalidades  são  feitas  com  pacientes  com  paraplegia  e  com

tetraplegia, é claro que com algumas adaptações.

Existem também os grupos de estimulação cognitiva e de afasia.  Afasia é uma

dificuldade na expressão verbal ou na compreensão das informações. Esse grupo é

específico para pessoas que tiveram lesões cerebrais. Normalmente são feitos por

psicólogos, professores hospitalares e fonoaudiólogos.

Treinamos também a locomoção na cadeira de rodas ou com bengalas, andadores

e o que for necessário para essa independência.

Com qual objetivo treinamos locomoção? Oferecer-lhes recursos para conseguirem

sair  de casa. Treinamos a transposição de barreiras arquitetônicas, como rampas,

degraus e escadas. Temos o exemplo de descida de rampas, subida de meio-fio e

treino de pacientes que andam e têm bom potencial de marcha.

Quanto às atividades de vida prática, para as mulheres temos treino de maquiagem,

que é muito interessante, pois resgata o cuidado e a autoestima. Frequentemente

fazemos uma sessão de fotos, trabalhamos com “scrapbook” utilizando técnicas de

computador, feitas com professores de arte. Temos ainda as oficinas de artesanato e
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arte, atividades de lazer como opção de atividade laborativa que possa gerar ganho

financeiro;  e  as  atividades  culinárias,  que  ajudam  no  resgate  dessa  função,  pois

muitas pessoas gostam disso. Nesse momento, damos orientações sobre adaptações

necessárias no domicílio, evitando riscos, como a queima no fogão.

Saímos  com  os  pacientes  nas  ruas  para  que  possam  se  deparar  com  as

dificuldades  de  acesso,  que  infelizmente  ainda  ocorrem.  Utilizamos  transporte

público. Atravessar a rua pode parecer simples, mas muitos sinais têm um tempo

curto de duração, e é preciso passar correndo. Às vezes o sinal abre, e eles estão no

meio da faixa de pedestre. Tudo isso serve para incentivá-los a sair nas ruas. Todos

têm medo. Ficamos com eles na primeira experiência para que vejam que é possível.

Também  promovemos  socializações  diversas,  vamos  a  “shoppings”,  cinemas,

boliches,  corridas  de  rua  e  festas.  O  objetivo  é  buscar  interação  e  vivência  na

comunidade. Tudo o que fazemos é com o propósito de nos aproximar da realidade

dos indivíduos.

Depois  os  pacientes recebem alta e continuam o acompanhamento no hospital,

com revisões de equipes. Avaliamos as dificuldades que eles enfrentaram e a forma

como podemos auxiliá-los. Quando há dificuldades arquitetônicas de barreiras  em

domicílio, eles entram em contato conosco, e programamos uma visita domiciliar para

ajudá-los.  Também  trabalhamos  com  a  abordagem  familiar,  pois  a  família  pode

auxiliá-los de uma forma melhor.

Esta é uma frase do escritor João Carlos Pecci, que, na década de 60, sofreu um

acidente automobilístico e teve paraplegia: “Meu andar não faz pegadas no chão,

mas deixa marcas nas alturas do buscar, do aprender, do realizar. Meu andar agora é

renascer aquisições de existência, acrescentar-me e evoluir”.

Agradeço a atenção de todos e o convite para falar sobre a reabilitação no Hospital

Sarah. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra. Presidente - Agradeço aos profissionais da Rede Sarah. Eu dizia à próxima

debatedora, Ana Dall`Agnese,  que,  felizmente,  temos ilustres  expositores homens,

mas  mulheres  também.  Temos  de  dar  nossa  contribuição.  A  participação  dos

profissionais que vieram para enriquecer o debate é importante. Com a palavra, a
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Sra. Ana Dall`Agnese, Diretora da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga.

Palavras da Sra. Ana Dall'Agnese

Boa tarde. A Fundação Thiago Gonzaga agradece à Casa pelo convite para virmos

aqui apresentar nosso trabalho de 16 anos contínuos, ininterruptos, para minimizar as

consequências dos acidentes de trânsito e, se possível - é nosso grande objetivo -, os

acidentes. Ouvi muito hoje, de manhã e de tarde, falar sobre estatísticas. São 40 mil

mortos em nosso país. Quantas cidades de Minas Gerais desapareceriam por ano se

retirássemos delas 40 mil pessoas? É isso o que acontece em nosso país.

Falarei  um  pouquinho  de  estatísticas  também,  mas  não  dos  que  estão  nas

ferragens,  nas  estradas,  nos  hospitais,  dos  que estão  no  Sarah se  recuperando.

Falarei das famílias que são vítimas, que se tornam vítimas quando toca o telefone,

às 4 horas da manhã, e alguém diz que seus filhos, que nunca tiveram problema de

saúde e que foram para uma festa, não voltaram para casa; das famílias cujo pai saiu

de caminhão para trazer alguma carga para Minas Gerais, muitas vezes, e não volta

para  casa.  São  famílias  às  vezes  incapacitadas  também,  amputadas

emocionalmente,  tetraplégicas  emocionais,  que fazem tratamento  para  o  resto  da

vida.  E não é um tratamento  para  restabelecer  nada,  porque não há nada a  ser

restabelecido;  é  um  tratamento  para  aprender  a  conviver  com  a  perda.  Quando

falamos em perda de filhos, podem ter a certeza de que estamos falando da pior

perda que pode acontecer a um ser humano.

A Fundação Thiago Gonzaga nasceu de uma situação assim: os pais do Thiago

foram recolhê-lo no asfalto, de madrugada. O que eles disseram quando chegaram à

cena  do  acidente  foi  “vida  urgente”,  “vida  urgente”.  Vida  Urgente  dá  nome  ao

programa da Fundação Thiago Gonzaga de ações educativas e culturais e têm como

missão  promover  a  valorização  e  a  preservação  da  vida  no  trânsito,  mobilizar  a

sociedade e convocá-la para fazer sua parte no trânsito. Os pais de Thiago sabiam

que, sozinhos, seriam só mais um casal que perdeu o filho e que se debateria muito.

Não é o caso deles, mas em muitos, muitas vezes, não há nem julgamento coerente

com o tipo de acidente em que a pessoa foi envolvida. Eles sabiam que precisavam

unir forças, e convocaram a sociedade. A mãe do Thiago sempre diz que convocaram

a sociedade, não para chorar nem para ficar se sentindo vítima e esperar, não para
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saber  quem  será  a  próxima  vítima,  convocaram  a  sociedade  para  reagir,  exigir,

propor, para participar efetivamente, para fazer o seu papel em todos os órgãos, em

todas as situações.

Também estivemos - e hoje de manhã foi dito isso - no encontro ministerial  que

acabou ocasionando essa Década de Ação para a Segurança no Trânsito.  Nossa

participação lá não foi para falar exatamente de números, mas para dar rosto a esses

números. Para a Fundação não interessa se são 50 mil, se 1 mil, se são 2, ou 1. As

estatísticas  para  nós  sempre  serão  rostos;  as  estatísticas  para  nós  são  famílias

inteiras.  Se  falamos  em  40  mil  pessoas  mortas,  número  catastrófico,  vamos

multiplicar  esse  número  pelo  menos  por  dois,  que  são  duas  outras  pessoas

diretamente  atingidas.  Essas  pessoas  estão  diretamente  envolvidas  na  perda  de

alguém.

No lançamento da Década, eu estava no México, a convite do governo de lá, para

fazer uma apresentação da Fundação. Lá ouvi o Etienne, da Organização Mundial da

Saúde, dizer que o trânsito é uma epidemia silenciosa. É uma epidemia silenciosa por

tudo que já se falou aqui,  porque mata um no Rio Grande do Sul,  um em Minas

Gerais, outro num bairro, outro em outro. É silenciosa também porque, muitas vezes,

incapacita as pessoas até de acharem que tem jeito. Ela desestimula.

Foi justamente para sair desse silêncio que a Fundação Thiago Gonzaga foi criada,

para dar voz a essa sociedade que já não quer isso. Sabemos que já não quer isso,

porque  temos  percorrido  este  Brasil  de  todas  as  maneiras,  em  Assembleia,  em

seminários  de  saúde,  de  engenharia.  O  Brasil  não  quer  isso.  Está  na  hora  de

pararmos  de  fazer  de  conta  que  estamos  tratando  desse  problema  e  passar

realmente a tratar dele.

No lançamento da Década, estivemos presentes no México e se falou muito em

estatísticas. Na fundação temos um painel em que dizemos que as estatísticas têm

rosto. Lá há rostos de vários jovens que o que mais queriam era viver quando saíram

de casa, quando foram para a faculdade, para o trabalho, quando ganharam o seu

primeiro carro, quando conseguiram comprar a primeira moto para poder facilitar a

vida num país onde o transporte público está muito aquém das nossas necessidades.

Não é  nem  do que achamos  que seria  bom, mas das  nossas necessidades.  Na
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Fundação as  estatísticas  têm rosto,  voz.  Em ruas de Porto  Alegre,  marcamos os

locais em que há acidente com morte com borboletas brancas. Não são borboletas

brancas para dizer a essas pessoas que o pior pode acontecer com elas. Mas são

para dizer às pessoas para fazerem a parte delas, cuidarem da vida delas e da dos

outros.

Passei a manhã toda e agora no começo da tarde ouvindo falar sobre estatísticas,

valores,  necessidades  de  investimento  na  malha  viária,  na  melhoria  dos  carros.

Realmente, os carros 1.0 em nosso país vêm com 20 anos de atraso dos da mesma

marca vendidos na Europa. Por quê? Valemos menos do que eles? Há muitas coisas

da Europa que não se aplicam aqui no Brasil. Não precisamos nem tentar copiar.

Aqueles  números  baixíssimos  de  acidentes  de  trânsito  podemos  copiar,  e  temos

capacidade para isso. Não acho, particularmente falando, a temática “trânsito” chata.

Não  entendo  por  que  isso  aqui  não  está  cheio.  Trata-se  de  uma  temática

interessantíssima.  Estamos  falando  de  trânsito,  de  relação  social.  Trânsito  são

pessoas, não são carros. Estamos falando de vários atores, de crianças, de adultos,

de pessoas idosas, das Polícias Rodoviárias e Militar, do Corpo de Bombeiros, de

políticos, de educação, de tecnologia. Quer coisa mais interessante do que isso? A

questão aqui não é ser ou não interessante, é ser frustrante. Se já sabemos a hora, o

local, o porquê, os fatores agravantes, temos de tomar providências. Já não podemos

negar  o  fato  de  que bebida  e  direção é  uma agravante,  senhores.  Em 81% dos

acidentes  de  maneira  geral,  há  alcoolemia  positiva;  em  61%  das  mortes  há

alcoolemia positiva. Mesmo assim vamos discutir se a Lei Seca vai ou não pegar? O

que é isso? Não estou falando daqui para fora, mas da nossa casa também. Dizem

que não precisamos ser tão radicais, exigindo a alcoolemia zero. Radical, pessoal, é

enterrar filho. Radical é talvez não sair do Sarah. Radical é o que vocês viram nas

fotos que o Dr. Domingos passou. Lamento não poder fotografar a alma, o coração

daquelas mais de 400 famílias que passam na Fundação Thiago Gonzaga. Tenho a

certeza de que vocês enxergariam coisas bem piores do que essas.

Então, gente, se álcool é um grande problema, vamos enfrentá-lo. Podem dizer que

há  o  poder  econômico por  trás.  Vamos  enfrentá-lo  também.  Outro  problema é  o

excesso de velocidade, as malhas viárias, mas é frustrante porque já sabemos disso.
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Hoje já sabemos até que há dinheiro para enfrentar isso. Qual é a parte, então, que

não estamos entendendo ou fazendo que não está dando certo?

Acho excelente que esse debate se dê dentro desta Casa, porque é daqui que se

espera a diferença.

Temos de fazer alguma coisa, sim, Deputados. V. Exas. devem fazer alguma coisa.

Nós já fizemos: elegemos V. Exas. para nos representar, votar a nosso favor e nos

defender.  Tomara  que  as  pessoas,  nos  300  locais  que  recebem  o  sinal  da  TV

Assembleia,  possam  olhar  e  dizer:  eu  não  vi  o  meu  Deputado  lá.  O  que o  meu

Deputado  está  achando desse assunto?  Como é  na  nossa região?  Do contrário,

ficaremos  dentro  de  casa  chorando,  enquanto  as  estatísticas  continuarão

aumentando.

A boa notícia e o que mais me alegra ver na Década de Ação pela Segurança no

Trânsito, depois desse quadro de horror, com certeza é a palavra “ação”. Se o verbo

agir  for  bem utilizado,  tenho  a  certeza  de que podemos  ter  uma realidade muito

diferente logo, logo.

Ação. Desenvolvemos um programa que pretende, com suas ações, modificar essa

cultura  que hoje,  pela manhã,  o Ailton  Brasiliense expôs  tão  bem. Mil  vezes  nos

perguntamos por que não está dando certo, se já sabemos, se temos as condições.

Por  que  não  está  dando  certo?  Onde  se  falha?  Sabemos  que  a  nossa  cultura

influencia muito nisso, a cultura do jeitinho, a cultura do não dá nada, a cultura de

confundir acidente com qualquer outra coisa. Não consigo me lembrar da palavra,

Victor, que você disse. A organização já não usa “acidente”. Qual é a palavra que

vocês usam? Lesão? Nós usamos a palavra “crime”, porque, se a perícia contar por

que aconteceu o acidente, vocês verão que foi um crime. Meu coração chegou a doer

quando aquele jovem disse que estava com sua namorada e aconteceu um acidente

por  causa de  um  racha.  Isso  é  um  crime.  “Mas  cadeia,  no  Brasil,  não  recupera

ninguém.” Então, que se vá cometer crime na Europa. No Brasil, até o que poderia

assustar as pessoas que diriam “vou sair de casa, vou beber e, se eu matar alguém,

serei preso” é atenuante.

Que bom que estamos em um ciclo de debates, porque acredito que é daqui que

sairão  ações  efetivas  e  contínuas.  Educação é  um processo contínuo.  Temos de



1400
____________________________________________________________________________

educar,  sim, as nossas crianças e os seus pais,  porque eles são os exemplos.  A

criança aprende com o que vê. Então, não adianta só querer educar as crianças. A

demanda inverteu-se, e é ótimo, porque as crianças são ótimas e verdadeiras aliadas.

Elas têm um poder imenso sobre os adultos, até um determinado ponto. Depois, elas

vão querer imitar os adultos, e aí vocês já sabem o que acontecerá. Elas vão querer

imitar e, se o seu herói viveu toda a vida tomando uma cachacinha e dirigindo, e não

deu  nada,  por  que  com  ela  dará?  Se  nós  adultos  achamos  que  conosco  não

acontecerá,  os  jovens  têm  a  certeza  absoluta  disso,  e  não  tem  como  não

"desinvertermos"  essa  demanda.  Como  se  educa  adulto?  Dizendo  que  ele  não

precisa produzir provas contra si mesmo? Isso deseduca, desautoriza a polícia, que

prendeu o indivíduo, mas não pode fazer nada, porque ele não pode produzir provas

contra si mesmo. Então, está bom. Vou fazer o quê? Isso deseduca. Precisamos, sim,

de legislação.

O nosso código é maravilhoso. Não precisa colocar muita coisa aí, é só ajustar um

termo aqui, outro ali, um artigo. Tem que fazer valer, tem que fiscalizar, tem que punir.

Se dermos uma olhada nos países próximos,  veremos legislações para o uso da

cadeirinha, do capacete, algo que muitos países ainda não têm. Agora precisamos

fazer isso valer.

E, para fazer valer, não tem de ser só com a polícia parando e multando, porque

muitos dos que aparecem nessas estatísticas não tiveram a sorte de serem pegos em

uma “blitz”. Isso tem de começar por cada um de nós. E, quando falo cada um de

nós, não me refiro aos que estão lá fora, mas a nós, que estamos aqui. Na Fundação,

trabalhamos  com  um  conceito  que  se  chama  voluntariado-atitude.  Temos  duas

maneiras de trabalhar que são bem importantes: a educação e o voluntariado-atitude.

Esse  voluntário  é  aquele  que  não  faz  discurso;  ele  age.  Temos  mais  de  18  mil

voluntários cadastrados no “site”, em todos os Estados do Brasil. Às vezes recebo um

“e-mail” lá do Amazonas, de alguém dizendo que estava procurando alguma coisa,

viu o nosso trabalho pelo programa na TV ou no nosso “site” e quer saber como ser

nosso voluntário lá em Manaus. A resposta é: atitude! A partir de hoje, ninguém mais

anda em seu carro sem cinto de segurança - sim, no banco de trás. A partir de hoje, o

senhor não vai mais andar sem capacete. A partir de hoje, o senhor vai cuidar da sua
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vida  e  preservar  a  vida  das  pessoas.  Esse  é  o  nosso  voluntário.  Do  contrário,

agradecemos, mas não precisa ser voluntário da Fundação. Precisamos de pessoas

com coragem.

Antes,  eu  falava  sobre  a  necessidade  de  enfrentarmos  os  males  que  já

conhecemos em relação ao trânsito:  o excesso de velocidade e a combinação de

bebida e direção. Mas há um outro mal que precisamos enfrentar da mesma maneira:

a impunidade. A impunidade potencializa os outros dois; saber que não vai dar em

nada potencializa os outros dois. Se nos propomos a trabalhar com educação, ela

tem de ser muito efetiva; se nos propomos a trabalhar com leis, elas precisam ser

muito efetivas.

Mobilizamos  a  sociedade  de  maneira  geral.  Nossas  ações  de  educação,  por

exemplo,  começam na educação infantil  e  vão até a universidade,  passando pelo

chamamento aos pais. Temos uma ação que se chama Transportadora da Vida, em

que trabalhamos com 32 empresas de transporte de cargas. Primeiro, trabalhamos

com as empresas; agora queremos atingir os agregados e os prestadores de serviço.

Fizemos um trabalho com os motoboys, especificamente, lidando com as três pontas:

com a pessoa que está em casa e quer receber uma “pizza” em 20 minutos, embora

a pizzaria fique do outro lado da cidade; com o empresário, que sabe que o trajeto se

faz em 40 minutos, mas promete a entrega em 20 minutos, porque o motoboy vai dar

um jeito; e com esse profissional, para que ele não se sujeite a isso. O “slogan” da

campanha é “Entrego encomendas, não entrego a minha vida”,  e  ela foi  feita  em

parceira com a Associação dos Magistrados do Trabalho - Amatra -, que também está

cansada de tantos processos trabalhistas com esse público. Temos de parar de julgar

processos; temos de trabalhar antes.

Além da ação com as transportadoras, temos uma ação sobre o uso da cadeirinha.

Para  darmos  início  a  ela,  fomos  ao  Sindicato  dos  Médicos,  à  Sociedade  de

Ginecologia e Obstetrícia, à Sociedade de Pediatria e ao Sindicato dos Hospitais, até

porque mobilizar a sociedade é convidá-la a fazer parte disso. Então desenvolvemos

um projeto para dizer que “a segurança de seu filho está em suas mãos”. Ou seja, o

obstetra, ao falar com a mãe, vai dizer: “Que legal, a senhora vai comprar o enxoval;

mas já comprou a cadeirinha?”. O pediatra: “Que legal, vou ser pediatra do seu filho;
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ele vai sair do hospital na cadeirinha?”. Também no hospital, vão perguntar se ela tem

a cadeirinha para levar o filho. Sete hospitais aderiram a essa ideia e adotaram o

procedimento. Um deles já nos deu o retorno de que 78% das crianças que recebem

alta estão saindo na cadeirinha. É claro que muitas vão embora de ônibus ou de táxi,

que não tem de ter cadeirinha. Aí, esbarramos em outro problema, e o nosso próximo

passo é uma parceria com o Sindicato dos Taxistas e com as cooperativas de táxis

para que o próprio sindicato ou a própria cooperativa ofereça a cadeirinha a pelo

menos um deles,  de modo que,  quando ligarmos dizendo que precisamos de um

carro com a cadeirinha, eles tenham como atender.

Há muita coisa para se fazer, e posso garantir-lhes que vale a pena. Estamos há 16

anos trabalhando, e hoje estamos assistindo a uma mudança de cultura, bem menor

do que gostaríamos, é claro, mas estamos assistindo.

No final da semana passada, fizemos um curso de capacitação para voluntários

dirigido a 89 jovens - temos curso de capacitação para professores -, e esses jovens

desenvolverão ações com todas essas pessoas aí, na beira da praia, na noite, com

motociclistas, caminhoneiros, dentro dos ônibus, e vão educar se educando. Eles se

educam  e  educam,  e  assim  são  89  jovens,  15  escolas,  algumas  universidades,

algumas empresas, algumas pessoas da sociedade, num sábado e domingo lindos,

que  já  não  víamos  há  muitos  dias  em  Porto  Alegre.  Oitenta  e  nove pessoas  lá,

querendo fazer a diferença. Essa gurizada que estava lá,  de 14, 15 anos, que já

nasceu depois do código e da fundação, olha-nos, às vezes, com uma sensação de

incredulidade,  pensando  como  é  difícil  mudar.  Eles  têm  um  “workshop”  em  que

devem desenvolver  uma ação,  e perguntem quem são os mais difíceis  de serem

trabalhados por eles: a família, pai e mãe.

O governo do Rio Grande do Sul está fazendo o seu papel intensificando as “blitze”,

numa operação chamada Balada Segura. A média de idade da Balada Segura, das

pessoas que são pegas e que têm que ir para a casa com alguém que vá buscá-las,

porque retêm seu carro, é 39 anos. De uma certa maneira, é aquilo que falamos, e é

isso  que  dizemos  para  muitos  dos  nossos  voluntários:  os  pais  de  vocês  nunca

ouviram falar nisso, então nos ajudem a educá-los. Mas sabemos que a ignorância

nos tira do papel da acomodação. No momento em que temos a informação - saindo
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da ignorância de achar que acidente é coisa do destino, que foi Deus quem quis, que

era a hora dele, mesmo embriagado, depois de uma festa, a 180km por hora -, a hora

em  que  saímos  desse  papel  é  quando  temos  que  começar  agir.  É  isso  que  a

Fundação faz, por meio de várias ações e projetos, que quero disponibilizar para o

Estado de vocês, que nos convidou tão gentilmente, e para as comissões de vocês,

para que conheçam e vejam o que se aplicaria e faria sentido no seu Estado. Não

percam nunca o foco de que quem tem que construir essa realidade de trânsito em

cada uma dessas regionais são as pessoas dessas regionais. Quando as pessoas se

envolvem e acreditam, elas fazem parte. Então é nas mãos delas que temos que

colocar.

Muito obrigada a todos. Espero ter colaborado com este ciclo de debates. Como

sou a debatedora, a pergunta que tenho para fazer e que acho ser superclara é que

já estamos sem escolha. Ou vamos correr atrás do prejuízo cada vez mais, e fiquei

muito  feliz  hoje  de  manhã,  quando  o  Dr.  Domingos  disse  que  veio  falar  da  sua

inconformidade diante dos casos gravíssimos do hospital,  e  não pedir  verba para

aumentar o hospital. Às vezes queremos verba para aumentar o hospital e o número

de leitos, para não precisar trabalhar na prevenção. Isso já é um grande passo.

Então,  o que podemos fazer? Se fosse dado ao pessoal  do  Sarah não mais  a

competência  para  reabilitar,  mas  para  evitar,  por  onde  começariam? O Corpo de

Bombeiros e as polícias aqui presentes, tenho certeza de que sentiriam muito mais

prazer em evitar do que em ter que recolher um corpo. Ninguém é preparado para

isso, por isso é um assunto tão angustiante. O que poderíamos fazer? Vocês têm que

poder dizer isso. Se forem investir em efetivo, então, como estamos na Casa, esse

projeto tem que ser aprovado, não podemos brincar com isso. É muito sério, é a vida

de muitas pessoas, senhores, que está em nossas mãos. Se estamos aqui, não é à

toa. Se temos capacidade para estar aqui, não é para nos encolhermos dentro de

casa e fazermos de conta que não é conosco, é porque temos a capacidade de fazer

a diferença, e as pessoas sabem disso. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra. Presidente - Sra. Ana Dall'Agnese, sinto-me extremamente orgulhosa por

essa exposição ter sido feita por uma mulher, porque estivemos e estamos na Mesa
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juntamente  com  ilustres  expositores.  Como tenho  dito  nesta  Casa,  nós  mulheres

nunca mais queremos estar atrás, mas sempre ao lado dos homens. Não é, Kátia? Já

somos 52% da população no Brasil e sabemos que a nossa responsabilidade é muito

grande, a fim de contribuirmos para uma sociedade mais fraterna junto aos ilustres

companheiros  homens,  expositores.  Certamente,  com  sua  exposição,  a  senhora

fechou o evento com chave de ouro.

Contamos aqui com representantes do Secretário de Estado de Saúde e polícias, e

fica para nós de Minas Gerais um grande desafio. Ela pôs à disposição esse trabalho.

Nós, de Minas,  a convidamos para vir,  e  queremos essas sugestões. Como uma

proposta deste ciclo de debates, creio que desejaremos implantar também em Minas

um trabalho semelhante e trazer para cá... Representante do nosso ilustre Secretário,

posso afirmar isso, não é? O papel do Parlamento nesta Casa é esse trabalho de

integração. Este é um espaço de debate para os órgãos executivos juntamente com

as entidades. Ninguém resolverá nada sozinho. Agora essa mudança de mentalidade

é  o  grande  desafio.  Aliás,  de  uma  maneira  atrativa,  pois,  conforme  disse,  se

transmitirmos pela televisão só com uma propaganda institucional, muitas pessoas

não assistirão a ela.  No entanto,  se conseguirmos levar este debate por meio de

programas, do rádio, com radialistas conceituados e aceitos pela nossa sociedade, e

da  própria  televisão,  com  apresentadores  que  são  referência,  certamente

chamaremos a atenção. Posso afirmar que sua presença e exposição chamaram a

atenção de todos nós e de todas nós.

Portanto temos de somar esforços. Todos que aqui estão, assim como os órgãos, é

porque  têm esse compromisso.  Do contrário,  não estariam aqui  até  este  horário.

Tenho certeza disso. Então Minas não se furtará a essas ações concretas. O debate

já está sendo feito. Precisamos realmente dessa ajuda.

Esclarecimento sobre os Debates

A Sra. Presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles

que  fizerem  uso do  microfone que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e  sucintos  e

dispensem a formalidade das saudações pessoais. Pedimos também que entreguem

antes sua contribuição por escrito à assessoria. Cada participante disporá de até três

minutos para fazer a sua intervenção. Lembramos que a leitura e a apresentação oral
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de propostas serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Debates

A Sra. Presidente - Já estão encerradas as inscrições para o debate desta tarde.

Convidaremos  os  nossos  inscritos  para  a  exposição  oral.  Peço-lhes  que,  ao  se

apresentarem, citem o nome. Cada um disporá de até 3 minutos. Com a palavra, para

suas considerações, o Sr. José Maria Pereira, da Associação Comunitária do Bairro

Taquaril.

O Sr. José Maria Pereira - Boa tarde. É lamentável ter de aguentar esse (...). A

violência  se  combate  por  meio  da  nossa  consciência  e  educação.  Se  não temos

educação nem para comer e para beber café, acabamos morrendo, até violentados

com a própria violência da gente na comida. Temos de ter educação no trânsito e

respeitar o sinal vermelho. Enquanto está fechado para a gente, está aberto para o

veículo. No verde, abre seta para a gente, e, se o outro abriu, é para o veículo passar.

Existe a faixa preferencial da gente, para atravessar, e temos de prestar atenção no

trânsito. Os motoristas de veículos e de motos também têm de respeitar a própria

vida. A pessoa vai à concessionária para comprar moto e investe uma grana violenta

para rodar, mas perde a vida no trânsito trombando com um veículo. Assim como foi

passado no painel, um sujeito veio com uma moto e mandou o outro para 50m à

frente (…). Foi para o pronto-socorro. A concessionária ficou (…). O pior é que a moto

foi para o ferro-velho. Ele passou ali com a cabeça toda danificada e com o corpo

todo avacalhado. E por causa de quê? Por imprudência no trânsito. Não respeitam

nem a família deles. A gente fica velho (…) por educação, aí que menos respeitam a

vida da gente. Se a gente não souber respeitar a vida da gente, o veículo na rua não

está nem aí. O outro está embriagado, cheio de droga, avançando sinal, o pessoal

não respeita, falta guarda no trânsito para corrigir. A gente tem de ter educação com a

gente mesmo até para comer; não caminhar na linha de trem; ajudar a pessoa que

não  enxerga  para  não  sofrer  acidente,  e  as  demais  pessoas,  senão  a  coisa  vai

complicar. Temos de cobrar mesmo da fiscalização para estar sempre presente ali,

para não deixar acontecer, para combater essa violência no trânsito. Muito obrigado a

todos.

A Sra.  Presidente -  Obrigada, Sr.  José Maria. É isso mesmo. São coisas muito
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simples, como respeitar o sinal vermelho. Se todos respeitarmos o sinal vermelho,

toda a legislação, vamos mudar essa situação, o alto  índice de acidentes. Com a

palavra, Dr. Márcio Melo Franco, Secretário Adjunto de Saúde de Betim.

O Secretário Adjunto Márcio Melo Franco – Boa tarde. Gostaria de cumprimentar

todos os presentes. Em nome da Deputada Maria Tereza Lara, cumprimento todos da

Mesa e pelo alto nível dos pronunciamentos. De maneira espetacular, cumprimento a

Lúcia, que soube tocar no córtex pré-frontal ventromedial, exatamente onde se trata

das  emoções.  Sempre  fui  muito  cético  em  relação  a  esse  tipo  de  educação  no

trânsito.  Aqui  no Brasil,  a  prova é que as estatísticas  demonstram o aumento de

acidentes. Hoje, o Brasil ocupa o 2º lugar em acidentes com motocicletas. Comungo

com a ideia de levar em consideração os princípios da epidemiologia e fatores como

hospedeiros  do  ambiente e do  agente,  e não apenas a questão da educação no

trânsito. Então, devemos agir nas vias, que seria o ambiente, e no veículo, que seria

o agente.

Temos ainda de levar em consideração a questão da legislação, da fiscalização e

da  punição,  mesmo  que  seja  pedagógica.  Em  1985,  já  denunciava  a  falta  de

fiscalização  e  punição,  no  livro  que  escrevemos,  no  Hospital  João  XXIII,  sobre

emergência em pronto-socorro. Não acredito que vamos obter êxito nesse trabalho,

que se encerrará amanhã, aqui na Assembleia, se não olharmos bem essa questão

da fiscalização. O exemplo disso é que os acidentes com motos está aumentando

nitidamente. O Brasil ocupa o 2º lugar no mundo. De 2011 até hoje, os acidentes com

motocicletas, em Belo Horizonte, tiveram um aumento de 72,9%. Dos acidentes com

motos, 52% ocorrem exatamente nos corredores, entre os veículos.

Gostaria  de  fazer  uma pergunta  ao  pessoal  da  Mesa.  O  que  vocês  pensam  a

respeito do veto ao art. 56 do Código de Trânsito? Esse art. 56 previa exatamente a

produção da circulação entre (…). Se estudarmos esse código do ponto de vista do

estabelecimento de outra  forma jurídica para uma boa incorporação da produção,

seria um avanço. Queria perguntar aos senhores o que pensam do veto a esse artigo.

Obrigado.

A Sra. Presidente - Sr. Márcio, a Mesa responderá todas as perguntas de uma vez,

mas  queria  fazer-lhe  uma  pergunta.  A  Kátia  Ferraz  fez  uma  pergunta  ao  Dr.
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Domingos,  mas, como justifiquei,  ele é médico do Hospital  João XXXIII,  tinha um

compromisso e não pôde ficar até o final. A Kátia, aliás, disse que gostou muito da

sua palestra e fez uma pergunta relacionada ao Hospital João XXXIII. Mas, quanto ao

Hospital Regional de Betim, gostaria de saber se os dados de acidentes de trânsito

que citou, 140 pessoas acidentadas no dia 28, e que chegam ao hospital, devem ser

enviados  a  algum  órgão  estadual  ou  municipal  para  se  fazer  exatamente  esse

monitoramento, para que entrem nas estatísticas. Há esse encaminhamento?

O  Secretário  Adjunto  Márcio  Melo  Franco  -  O  Brasil  está  passando  por  um

fenômeno  de  transição  epidemiológica.  Antes  as  pessoas  adoeciam  por  doenças

infecciosas  e  transmissíveis,  agora  vemos  que  o  acidente  de  trânsito  está  se

sobrepondo a essas causas. Hoje, no hospital regional, em torno de 65% a 70% dos

pacientes internados são vítimas de causas externas, sendo a maioria por acidente

de trânsito. Em relação ao encaminhamento dos dados, isso varia de hospital para

hospital e para onde encaminhá-los: o Ministério da Saúde, Polícia Rodoviária. Varia

de acordo com cada hospital.

A Sra. Presidente - Os dados do hospital de Betim são enviados a algum órgão ou

apenas quando há uma pesquisa?

O Secretário Adjunto Márcio Melo Franco - Eles são encaminhados ao Ministério da

Saúde.

A Sra. Presidente - Ministério da Saúde, porque se trata de SUS. Obrigada. É o

sistema de vigilância. É bom termos essa informação. Obrigada, Dr. Márcio. Agora

ouviremos Manoel Messias de Jesus, do Cersam Betim. Ele não está mais presente.

Rogério dos Santos Lara, do Sindicato dos Motociclistas de Minas Gerais.

O Sr. Rogério dos Santos Lara - Boa tarde. Mais uma vez, estou alegre por estar

nesta Casa, porque raras vezes venho aqui, mas quando venho e tenho oportunidade

de encontrar algumas pessoas, ou seja, os Deputados, eles geralmente estão em

suas bases:  Estados  Unidos,  França  e  Alemanha.  Então é  complicado  falar  com

alguns deles.

Queria citar outro dado que o sindicato tem levantado. Na verdade, não é um dado

estatístico, que colocam gente na rua para pesquisar, mas coisa que vivemos no dia a

dia, que aparece no sindicato e que vemos nas ruas quando estamos trabalhando.
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Com quatro meses de trabalho, o garoto compra uma moto, e a família apoia isso

com  uma certa  vantagem,  pois  está  adquirindo  um  bem,  está  se  integrando  na

sociedade. Agora ele não é mais um pedestre, mas um homem, tem um veículo e se

posiciona de outra forma na sociedade. Infelizmente, o fato de adquirir um veículo o

coloca em outro patamar na sociedade. As leis,  os órgãos públicos não têm esse

olhar, essa realidade.

Como instituição, vejo um futuro duro, dramático, crescente, difícil de ser combatido

e de ser enfrentado. Porque, como foi dito, ao longo do tempo as autoridades são

passivas;  os  atos  são  (...)  são  minguados,  a  realidade  é  dura,  e  o  trânsito  é

negligenciado pelas autoridades, pelo Congresso, pelos Deputados, seja lá por quem

estiver no comando. Ele é visto como principal,  como (...)  que realmente deve ser

combatido em primeiro lugar,  que é a vida. Hoje o trânsito gera mais pessoas no

hospital que a própria doença. Foi provado pelas estatísticas dos hospitais. Por que

só se fala em trânsito quando não há outro assunto? Pelo amor de Deus! Daqui para

a  frente,  vamos  começar  a  tomar  vergonha.  Sou  um  cara  trabalhador,  não  sou

político. Já me falaram para ser político, suave, educado, mas não consigo, porque

vejo meus amigos jogados no chão, com o sangue descendo no meio-fio. Digo para a

mãe que o filho não vai voltar para casa, digo para a esposa que o marido não vai

voltar. Isso dói muito, machuca muito, é mais duro dizer que o marido e o filho não

vão voltar do que ver a pessoa cair no chão, porque estou vendo isso toda hora. Isso

passa a ser uma rotina para nós. Por que passa a ser rotina, uma coisa natural?

Porque é assim. É assim, assim. Caiu mais um, mais dois, o resgate chegou. Muito

obrigado pela situação do jeito que está, porque acredito que não vai melhorar tão

cedo.

A Sra. Presidente - Obrigada. Só a sua presença aqui significa que acredita que a

situação vai melhorar, ou não estaria aqui. Não podemos desanimar nunca, por pior

que seja a situação, pois, quando estamos no fundo do poço, começam a aparecer as

soluções.  Queremos  partilhar  com  você  a  esperança  de  acreditar  que  as  coisas

podem mudar, dependendo de cada um de nós. É o que a nossa debatedora disse,

começa da nossa ação concreta.

Com a palavra, o Sr. Ricardo Teixeira, o Mister Bus.
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O Sr. Ricardo Teixeira - Boa tarde a todos. Com ônibus ou sem ônibus? Parabéns

por este ciclo de debates, parabéns a todos os palestrantes. Amanhã vou participar

de novo,  pois está sendo ótimo para  o meu trabalho lá  fora.  Gostei  de todos os

palestrantes, e da última, a Ana, que perguntou o que devemos fazer para sermos

voluntários em ações contra acidentes de trânsito no dia a dia. Tive uma ideia muito

bacana.  Sei  que todos têm compromissos quando saírem daqui,  mas, BHTRANS,

DER, Guarda Municipal, Bombeiros, Denatran, todos vamos fazer a nossa parte. O

que  aprendemos  aqui  hoje  é  lição  de  casa.  Assim  que  sairmos,  vamos  ter  um

comportamento seguro, cada um no seu meio de transporte, a pé, de ônibus, de carro

ou de moto. Não se esqueçam de usar o cinto de segurança, inclusive no banco de

trás, de aguardar a travessia na calçada, de esperar o sinal verde; o motociclista não

deve se esquecer de abaixar a viseira, nem o pedestre de utilizar as passarelas. Tive

uma ideia. Poderíamos nos juntar ao sair e fazer uma ação educativa no cruzamento,

na porta da Assembleia. Gosto muito disso, participo das ações educativas com o

DER, a BHTRANS e outros órgãos. Se não der, vamos pensar em uma situação que

pode colaborar para a segurança de todos. Ao sair  daqui,  eu já posso dizer:  não

esqueça o cinto, abaixe a viseira, aguarde o sinal verde. A lição começa em casa,

continua no trabalho, na rua e aqui. Todos estão de parabéns.

A Sra.  Presidente  -  Obrigada.  O  Míster  Bus  é  até  uma maneira  de  chamar  a

atenção e de contribuir.

Recebemos uma mensagem do Cap. Orleans. (- Lê:)

“Senhores,  boa  tarde.  A  educação  no  trânsito  foi  mencionada  por  diversas

palestras. A PMMG possui uma Transitolândia, que é reconhecida internacionalmente,

pela qual já passaram 1.400.000 crianças em 28 anos de existência.”

Peço ao Cap. Orleans que nos fale sobre a Transitolândia por dois ou três minutos.

Queremos saber onde ela se localiza.

Enquanto ele se dirige ao microfone, como algumas pessoas já estão saindo, quero

dizer-lhes que amanhã contamos com todos vocês na última fase de debates. Peço a

cada um que nos ajude trazendo mais um convidado. O assunto é extremamente

importante. Contamos com vocês. Teremos uma palestra magna, amanhã, do Osias,

que é consultor de trânsito. Ele esteve aqui durante toda a manhã. Ele, que é muito
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estudioso, entende do assunto. Além disso, teremos outros ilustres palestrantes, da

mesma forma como aconteceu hoje.  Teremos representante da PMMG, de vários

órgãos públicos e da sociedade civil. Faço esse apelo.

Convido também o Deputado João Leite, Presidente da Comissão de Segurança

Pública, para também estar conosco nesta reta final. Ele, que coordenou os trabalhos

na  parte  da  manhã,  foi  quem  realmente  organizou  e  acreditou  neste  trabalho.

Conversei  com  o  Dr.  Domingos  André,  que  incentivou  o  Deputado  João  Leite  a

realizar  este  trabalho.  O  Deputado  João  Leite  realmente  assumiu  a  ideia.  Há

necessidade de discutir  o  assunto,  e  a  Assembleia  de  Minas  sai  na  frente  neste

debate, com as várias comissões aqui já mencionadas. Acreditamos que daqui sairão

propostas concretas, que serão executadas. Assim mudaremos o quadro atual. Por

isso quero convidá-lo a participar dos trabalhos, Deputado.

Com a  palavra,  Cap.  Orleans,  para,  em dois  minutos,  falar  um  pouco  sobre  a

Transitolândia. Vale a pena obtermos informações dessa ação concreta da polícia,

existente há 28 anos.

O Cap.  Orleans -  Boa tarde.  Gostaria,  inicialmente,  de parabenizar  a  Deputada

Maria Tereza Lara, assim como o Deputado João Leite, pela iniciativa dos trabalhos.

Eu os cumprimento em nome de todos.

Há  28  anos,  desde  1984,  trabalhamos  com  a  educação  no  trânsito,  na

Transitolândia. Hoje, desde o início das palestras, falaram sobre educação. Pergunto

se alguém aqui já esteve na Transitolândia. Alguém já a conheceu? Alguém aqui já

fez parte das  estatísticas  desses 1.400.000 estudantes? Alguns poucos  aqui  já  a

conhecem.

Hoje a Transitolândia tem papel muito importante para o trânsito.  Começamos a

trabalhar com crianças de 4 a 12 anos. Trabalhamos também com adolescentes, com

aqueles que querem tirar suas carteiras e irem para as ruas. Além disso, trabalhamos

com a terceira idade, com pessoas que não têm muita condição física para atravessar

a rua ou até mesmo para reconhecer um sinal de trânsito.

A Transitolândia está localizada no Bairro Gameleira, numa área de 2.200m², bem

arborizada. Tratamos de meio ambiente e de diversos conceitos relacionados com o

trânsito.  Trabalhamos  com  travessia  de  criança,  com  uso  de  faixa  de  pedestres.
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Temos lá uma minicidade montada, que retrata praticamente toda a cidade. Lá há

passarelas, assim como sistema de recolhimento de lixo. Mostramos à criança que

ela precisa proteger a cidade, e não sujá-la. Na Transitolândia existe também uma

caixa de correio, que funciona diariamente. Por que temos a caixa de correio? Para

mostrar à criança que ela tem de proteger o patrimônio.

Além disso, existe lá um minitelefone público, que funciona. A criança pode inserir

um  cartão  nele  e  ligar  para  sua casa e  falar  com os  pais.  Por  que temos  esse

telefone? Nós o temos para mostrar à criança que, no caso de acidentes, ela pode

utilizar desse aparelho, desse meio de comunicação para acionar o 190, o Corpo de

Bombeiros ou o Resgate.

Como tenho pouco tempo para falar sobre a Transitolândia, prefiro convidar todos

os presentes a conhecê-la, na Gameleira. Ela fica no número 6.227, em frente ao

Parque de Exposição, ao Expominas. A Transitolândia funciona de segunda a sábado;

só  não  funciona  aos  domingos.  Pode  ser  programada  uma  visita  com  nossos

auxiliares.  Durante  o  dia,  recebemos  praticamente  120  crianças  de  escolas

municipais  e  estaduais.  Qualquer  visita  pode ser  programada pelo  telefone 2123-

1276,  diretamente  com  o  Sgt.  Gilberto.  Estamos  à  disposição  para  dar

prosseguimento a esse trabalho. Muito obrigado pela oportunidade.

A Sra. Presidente - Eu que agradeço, porque realmente essa é uma informação

importante, e não só para quem está aqui, mas também para os que nos assistem

pela TV Assembleia. Sabendo da Transitolândia, todos poderão visitá-la, sobretudo os

jovens e os estudantes. Portanto quero agradecer-lhe pelas informações.

Com a palavra, o Sr. Anderson Acássio, do Sindguardas.

O Sr.  Anderson Acássio  -  Fiquei  muito  preocupado,  ao  ouvir  várias  defesas  do

motoboy, que é um profissional. Isso porque também tenho moto, mas não sou um

profissional. Acho que o meu colega e Presidente do Sindicato dos Motoqueiros há de

convir que a experiência de motoboy se dá na vida, no dia a dia, a partir do momento

em que a moto é bastante usada. Eu a uso para deslocar-me até a faculdade e, sem

ela,  com certeza,  não  conseguiria  fazer  isso.  Então,  há  quem se defende:  ah,  o

motoboy... Há a questão do corredor, mas, se não se puder usar o corredor, é melhor

não ter uma moto, porque, se for para ficar atrás da fileira de carros, não compensa,
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não é necessário ter moto.

Então, a discussão não é apenas essa, e creio que deve haver um debate até com

esses que não são profissionais, porque não se pode coibir o direito do próximo de

também transitar. Talvez a solução seja criar uma faixa específica para moto ou até

mesmo todos passarem a usar bicicleta, o que vai ser saudável para todo o mundo,

tirar os carros das ruas. Os acidentes acontecem muitas vezes não só por culpa dos

motoqueiros. O motorista tem aquela vontade de ultrapassar, pois nós, brasileiros,

somos  muito  oportunistas,  temos  sempre  de  estar  à  frente  dos  outros,  por  isso

fechamos o corredor, muitas vezes fechando os outros condutores. Assim, há essa

situação  também,  e  preocupa-me  muito  ficar  focado  apenas  no  motoqueiro

profissional. Fica até parecendo “lobby” de montadora de carros: “Ah, motos, não! Só

carros”. E essa quantidade de carros, isso não vai parar nunca?!

Agora, novamente vem a questão da municipalização, da fiscalização do trânsito,

porque, ao que me parece, a primeira coisa é fiscalizar. A maioria das pessoas não

tem disciplina para obedecer às leis. Existem várias, mas, se a pessoa não está na

lente de um agente fiscalizador, elas sempre serão descumpridas. É aquele jeitinho

do brasileiro de ficar na frente dos demais.

Essa é a contribuição que eu queria deixar aqui. Obrigado.

A Sra. Presidente - Muito obrigada. Foi bom que a sua fala vem registrar a presença

do Sindguardas, que é um sindicato extremamente importante. Agora quero chamar,

para seu pronunciamento, o Superintendente de Segurança Pública de Betim, Cel.

Jacinto de Oliveira Neto.

O Cel. Jacinto de Oliveira Neto - Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a Assembleia

Legislativa, na pessoa da Deputada Maria Tereza Lara, pela brilhante e importante

iniciativa. A discussão deste seminário é fundamental para que possamos ter  uma

atitude proativa diante do problema do trânsito.  Gostaria ainda de cumprimentar a

Ana, por suas considerações, e dizer que concordo com ela. Acho que o adulto não

tem  mais  de  ser  educado  para  o  trânsito  e  que,  realmente,  deverá  haver  a

fiscalização. Agora gostaria de fazer uma pergunta ao representante do Detran. Ele

está aqui?

A Sra. Presidente - Ele teve de sair, mas amanhã estará conosco no debate.
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O Cel. Jacinto de Oliveira Neto - Queria apenas fazer uma manifestação. Temos um

depósito de veículos em Betim que, desde o ano passado, está superlotado, por isso

não há como a Transbetim e a Polícia Militar fazerem o recolhimento de veículos, não

há espaço. Deveria ter sido feito um leilão há muito tempo, mas até hoje isso não

aconteceu.

O meu questionamento é: o que o Detran está fazendo para melhorar a velocidade

da  ação  para  resolver  a  situação?  A  falta  de  ação  estimula  a  sensação  de

impunidade. O condutor anda com o veículo totalmente irregular e sabe que não vai

sofrer nenhuma sanção. É essa a minha manifestação.

A Sra. Presidente - Certo, Cel. Jacinto. Vamos apresentar seu questionamento ao

representante do DER, que estará conosco amanhã. Essa questão é importante. Há

uma parceria permanente da Prefeitura com vários órgãos do Estado, portanto essa

questão precisa ser resolvida.

A ata deste ciclo de debates será publicada no “Diário Oficial” do Estado, na edição

de 25 de julho, na seção “Diário do Legislativo”.

Antes de passar a palavra aos ilustres expositores para responderem às perguntas

e  fazerem  as  considerações  finais,  esclareço  que  deveríamos,  após  os  debates,

apresentar as propostas que foram levantadas em todas as regionais. Só que ainda

temos as propostas de hoje e teremos as de amanhã. Então, a coordenação pensou

em fazer apenas as considerações do número de propostas já apresentadas. Todas

estão  no  “site”  da  Assembleia  para  quem  quiser  conhecê-las.  E  quem  quiser

apresentar mais alguma proposta poderá fazê-lo amanhã, durante o debate, ou até

segunda-feira, pela internet. Depois a assessoria das comissões fará um documento

final, uma síntese, que será encaminhada às comissões, e as pessoas que desejarem

poderão ter acesso a ele.

Foram  oito  encontros  nas  regionais  do  Estado.  São  58  entidades  parceiras  e

organizadoras,  que  estão  nominadas  no  “banner”  fixado  lá  fora,  no  convite  e  na

internet.  Elas  são tão importantes  quanto  as  comissões.  Foram apresentadas até

hoje, no início deste debate, 234 propostas, assim distribuídas por região do Estado:

37 na região Central; 15 nas regiões do Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri; 27 na

região Sul; 16 nas regiões Norte e Nordeste; 39 na região do Triângulo; 29 na Zona
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da Mata; 33 no Alto Paranaíba; e 38 na região Centro-Oeste.

Ficaria muito cansativo ler as propostas. Repito: elas já estão disponíveis no “site”

da Assembleia Legislativa para que todos possam acessá-las. Mais uma vez, antes

de ouvir a fala final dos expositores e das expositoras, ressalto que contamos com a

participação de vocês amanhã. Peço que nos ajudem a sensibilizar as pessoas que

têm  interesse  nesse  tema.  Como  já  disse,  amanhã  será  um  dia  extremamente

importante. Não podemos deixar transparecer  que Minas Gerais  não se preocupa

com o problema. Foi um trabalho árduo de 58 entidades e das comissões. Portanto, a

presença de todos aqui para finalizarmos o evento com chave de ouro será muito

importante.

Hoje, pela manhã, o Deputado João Leite leu o nome de todas as entidades. Se

houver alguma entidade que não foi nominada, que não participou da organização

mas se encontra presente,  pode nos passar o nome. Já disse,  várias  vezes,  que

todas  as  entidades  são  muito  importantes.  As  entidades  parceiras  já  estão

nominadas. Estou repetindo o aviso para que ninguém se sinta excluído.

Passamos agora a palavra aos expositores, para que façam suas considerações

finais  e  respondam  as  perguntas.  Solicitamos  que  sejam  breves,  pois  todos  têm

agenda. Devemos respeitar os expositores e os participantes. Com a palavra, o Sr.

Marcílio Dias Magalhães, a quem agradecemos a presença. Diga ao Secretário que a

Secretaria  de  Estado  de  Saúde  e  as  secretarias  municipais  de  saúde  são  muito

importantes para esse tema intimamente ligado à área. Temos de unir esforços.

O Sr. Marcílio Dias Magalhães - Primeiro farei minhas considerações finais. Depois,

responderei à pergunta, que, na verdade, é muito mais uma sugestão.

A minha área de atuação na Secretaria é a de assistência. Vim preparado para o

painel  sobre as ações de atendimento. Os companheiros do Corpo de Bombeiros

falaram  do  seu  trabalho.  O  que  vejo  de  positivo  neste  debate  é  que  pulsa  a

necessidade de diminuir a violência no trânsito. Foi isso o que todos manifestaram. O

foco  é  a  resolução  do  problema,  o  que  demonstra  certa  maturidade.  Em  outros

tempos,  discutiríamos  o  que  fazer:  a  inauguração  de  Samu,  a  compra  de

ambulâncias, práticas que, felizmente, parece que têm diminuído. Fico feliz com essa

percepção.  Levaremos o que foi discutido aqui para a Secretaria,  para a área de
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vigilância em saúde, que cuida das dificuldades, das manifestações das doenças e

agravos,  recolhe  os  dados  epidemiológicos,  notifica  os  casos.  A  partir  dessas

informações, começamos a desenvolver ações para diminuir as condições ruins de

saúde. Temos a área de promoção da saúde. Embora a medicina tradicional pense

muito na relação “adoeceu, curou; vamos remediar e curar” - o que é imperativo na

sociedade  brasileira  -,  temos  de  pensar  mais  no  monitoramento  do  cidadão,  na

identificação dos problemas de saúde e no acompanhamento deles. Isso seria uma

mudança. Mais que isso, devemos pensar no sujeito antes que adoeça. É melhor que

ele não chegue doente no sistema,  é melhor pensarmos na promoção da saúde.

Temos de atender o cidadão que sofreu um trauma, não há saída. Seria melhor não

gastarmos tanto tempo pensando nisso. Devemos fazer aquilo com que brincamos

muito na Secretaria: trocar o pneu com o carro andando. Temos de curar, tratar de

quem está doente, pensar em ações que invertam a lógica atual e em promoções da

saúde.

Podemos levar essa discussão para o nosso Subsecretário de Vigilância em Saúde

porque, na área dele, há uma área de promoção da saúde que tem articulação direta

com outros setores do governo, como a educação, a assistência, e alguns projetos

intersetoriais,  na  tentativa  de  minimizar  e  resolver  a  situação,  de  melhorar  as

condições da sociedade. Aí entram várias ações, e não só da saúde, mas também da

educação, por exemplo.

A Cláudia, da Prefeitura de Betim, pergunta: “Por que a Secretaria de Saúde de

Minas Gerais não se articula com as outras secretarias e promove a educação nas

escolas  e  a  educação  permanente?”.  Estou  vendo  isso  muito  mais  como  uma

sugestão. Acho que a resposta a essa pergunta é que talvez não se tenha pensado

ainda nessa ação. Levo isso como uma sugestão, bem como outras que anotei, que

iríamos  incluir  no  Projeto  Travessia,  um  projeto  do  governo  para  melhorar  as

condições de vida das populações mais vulneráveis, em Municípios mais vulneráveis.

Há também o Saúde na Escola; podemos começar a ampliar essa discussão junto

com a educação, a partir da sugestão da Cláudia. Sei que no governo há um grupo -

não sei o nome, se é um comitê, uma comissão - que discute violência, e não só

violência no trânsito, mas violência contra a mulher, violência urbana, violência nos
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aglomerados,  uma  série  de  violências.  Podemos  sensibilizar  as  pessoas  da

Secretaria que participam desse grupo para vermos no que podemos evoluir.

É isso. Fiquei muito feliz. Acho que a discussão é muito presente. Também sou um

cidadão que dirige, tenho carro, tenho dificuldades, também xingo motoqueiros, fico

bravo  com  o  colega  que  está  me  fechando,  faço  isso  todo  dia.  Precisamos

reconhecer isso. É o que a colega Ana, nossa debatedora, diz: precisamos pensar

primeiro em nós mesmos, em como estamos nos comportando e tentar transferir os

novos paradigmas para a família, para os colegas de trabalho e fazer com que virem

uma cultura. Aí é possível mudar.

Fiquei  muito  feliz  pessoalmente  e  também  como  representante  de  instituição,

porque acho que esta Casa está pensando, e pensando na frente, em como resolver

o problema e não apenas em como atender o cidadão no momento do trauma. Acho

que é preciso pensar assim, mas também em como reduzir os danos. Fico feliz com

essa linha de pensamento. Muito obrigado a todos. A Secretaria e eu nos colocamos

à disposição de vocês.

A Sra. Presidente - Obrigada, Dr. Marcílio, representante da Secretaria de Saúde.

Com a palavra, o Cel. Edson Alves Franco, representando o Cel. Sílvio Antônio de

Oliveira Melo, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, para suas considerações

finais e para responder a alguma pergunta, se houver.

O Cel. Edson Alves Franco - Temos uma pergunta a respeito da linha com cerol

para o motociclista. Essa pergunta já está respondida pela Lei nº 14.349, de 2002, e

pelo Decreto nº 43.585, de 2003, que regulam a utilização do cerol e prevê multas e

penalidades. Sugiro ao Cb. Vamberto acessar o “site” da Assembleia e procurar a Lei

nº 14.349, de 2002, e o Decreto nº 43.585, de 2003.

Também é uma ação de prevenção a utilização da antena na motocicleta. Sabemos

que é ruim, que o motociclista não gosta, mas sugerimos a utilização dessas antenas,

principalmente no período de férias escolares, em junho e julho e em dezembro e

janeiro.

Nós, brasileiros, temos mania de achar que o problema sempre está no quintal do

vizinho, que o problema não é nosso. Entendo que o problema é nosso. Com aids ou

com  qualquer  outra  situação,  quando acontece com o  vizinho,  acontece  conosco
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também.

Acho  que  este  momento  de  reflexão,  de  debate,  de  pensar  esse  problema do

trânsito  é  muito  importante.  A  solução  vai  partir  da  sociedade  civil,  sim,

individualmente, cada um fazendo a sua parte, como foi bem exposto no fechamento

das apresentações. Cada um tem de ter consciência disso.

A utilização do corredor é a educação. A que se usa em casa tem de se levar para a

rua, tendo a cortesia por referência.

O Corpo  de  Bombeiros  não está  sozinho  nessa  luta.  Dependemos  das  nossas

coirmãs Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal e do Samu em

especial, pois nos tem ajudado bastante no atendimento às vítimas de trânsito. Não

conseguimos atender toda a demanda. É importantíssimo frisar isso.

Temos um projeto com o governo de ampliação do nosso efetivo para 8 mil homens.

Esperamos realmente que seja aprovado e que consigamos praticamente duplicar o

nosso efetivo para atender a demanda. Hoje, com a facilidade do celular, da aquisição

da motocicleta pelos jovens, amplia-se a possibilidade do acidente, que, por sua vez,

amplia  a  possibilidade  do  chamado  ao  193,  190,  192,  telefones  que  estão  à

disposição  da  comunidade.  Se  cada  cidadão  não  fizer  a  sua  parte,  não

conseguiremos vencer essa guerra que é o problema do trânsito.

Agradeço a participação do Corpo de Bombeiros. Estamos à disposição em cada

unidade da Capital e do interior para podermos continuar com o serviço de prevenção

e o serviço de atendimento. Muito obrigado. Boa noite.

A Sra. Presidente - Muito obrigada ao Cel. Edson. Com a palavra, o Maj. Carlos,

para suas considerações finais. O Corpo de Bombeiros é extremamente importante

nesse tema, pois salva muitas vidas. Espero que se reduza o número de pessoas que

têm  de  atender,  pois  vão  trabalhar  mais  a  prevenção  do  que  atender  depois  do

acidente.

O  Maj.  BM  Sebastião  Carlos  Fernandes  –  Serei  breve.  Agradeço  a  todos  a

paciência, aos que nos ouviram. Concito todos a que apresentem suas sugestões.

Deixei  duas  folhas,  e  podem  apresentá-las  também  pelo  “site”  da  Assembleia

Legislativa. Muitas, então, podem ser apresentadas posteriomente. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Muito obrigada, Maj. Carlos, do Corpo de Bombeiros. Com a
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palavra, o Dr. João Gabriel Ramos Ribas, médico da Rede Sarah de Hospitais de

Reabilitação, para suas considerações finais.

O Sr. João Gabriel Ramos Ribas - Muito obrigado. O Sarah de Belo Horizonte é um

hospital de médio porte. Operamos atualmente 150 leitos aproximadamente. A nossa

capacidade de internação está permanentemente saturada. A maior parte dos nossos

usuários é de Belo Horizonte e da Região Metropolitana. A seguir vem o interior de

Minas Gerais, posteriormente o interior de São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina,

Paraná e um pouco do Rio Grande do Sul.

Se  tivéssemos  300  vagas  ou  o  triplo  disso,  estaríamos  permanentemente

saturados,  não  temos  dúvida  disso.  Fica,  então,  claro  para  nós  que  realmente

encontros com a dimensão do que presenciamos hoje são necessários e esperamos

que gerem realmente uma consequência.

A sociedade civil bem organizada é importante. A mobilização social tem melhorado

no  Brasil.  É  um  movimento  justo  de  reivindicações.  A  sociedade  pode  fazer

mudanças.  A  partir  daí  poderemos  utilizar  o  sistema  público  de  maneira  mais

saudável, não necessitando atender pessoas vitimadas numa situação tão selvagem,

como acontece hoje nas nossas ruas e nas nossas estradas. Muito obrigado.

A Sra.  Presidente  -  Agradecemos  ao Dr.  João.  Vimos  como a  Rede Sarah,  na

prática, tem contribuído muito para que as nossas famílias, por meio do atendimento,

sofram menos com seus acidentados.

Com  a  palavra,  a  Sra.  Gabriela,  fisioterapeuta  da  Rede  Sarah,  para  suas

considerações finais.

A Sra. Gabriela Afonso Galante -  Sem dúvida, todos já sabem da relevância da

prevenção. Os hospitais estão sempre cheios. Concordando um pouco com o que

disse a Ana, quero dizer que, se todos conseguissem ter contato com o sofrimento

por que passam essas pessoas com sequelas, como o enfrentamento, as dificuldades

sociais e os conflitos internos que elas vivem, com certeza, toda a sociedade estaria

mais mobilizada para a prevenção dos acidentes. Há outro ponto relevante que não é

o tema central, mas que eu gostaria de mencionar: há todo esse atendimento inicial

de  primeiros-socorros,  no  Hospital  João  XXIII,  e  a  reabilitação,  mas  também  é

importante assegurarmos o direito de ir e vir dessas pessoas. Penso que já houve
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uma evolução muito grande nesse aspecto, mas ainda existem muitas dificuldades.

Temos calçadas com rampas com acesso à faixa de pedestre, mas a calçada em si é

completamente esburacada, o que inviabiliza que uma pessoa na cadeira de rodas

saia de casa sozinha. Há muitos ônibus com elevadores, mas muitos não funcionam

ou quebram quando a pessoa está utilizando o equipamento, e, às vezes, o próprio

funcionário do  ônibus  não sabe como operar  o  elevador.  Então,  penso que essa

também é uma responsabilidade do Estado. Enquanto não conseguirmos prevenir e

diminuir essa quantidade de vítimas, devemos assegurar qualidade de vida a elas.

Muito obrigada pela oportunidade.

A Sra. Presidente - Muito obrigada, Gabriela. Agora, com a palavra, a Luiz Sérgio,

estatístico da Rede Sarah, para suas considerações finais.

O Sr. Luiz Sérgio Vaz - Acredito que a importância da estatística no que se refere a

acidente  de  trânsito  é  trazer  à  sociedade dados  e  informações  sobre  onde  deve

ocorrer a atuação pública, dos agentes e da sociedade civil. Esta deve organizar-se

em instituições muito sérias e competentes, em suas áreas de atuação. Agradeço à

Ana por ter dado rosto a essas estatísticas, porque a nossa maior aflição, a maior

aflição de quem analisa esses dados é que não conseguimos, por meio dos números,

expor todo o drama e toda a complexidade do problema do acidente de trânsito. As

estatísticas  estão  disponíveis  nos  órgãos  oficiais,  no  Denatran,  no  Ipea.  Há  um

trabalho muito bom da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais: um mapa da

violência,  cujo  “site”  é  www.mapadaviolencia.org.br.  Nele  está  descrita  toda  a

anatomia dos acidentes de trânsito. Então, a função da estatística é simplesmente

trazer  à  sociedade  informações  de  onde  e  de  como ela  deve  atuar.  Agradeço  a

oportunidade de estar presente neste encontro e de trazer essa informação a todos

vocês. Boa noite.

A Sra. Presidente - Somos nós que agradecemos ao Sérgio. Com a palavra, para

suas  considerações  finais,  a  Ana  Dall'Agnese,  Diretora  Institucional  da  Fundação

Thiago de Moraes Gonzaga, que veio de Porto Alegre, a fim de trazer para nós toda a

sua importante experiência.

A Sra. Ana Dall'Agnese - Quero dizer ao Rogério que a situação não é assim, mas

está assim, e vamos mudar isso, porque não temos outro caminho. A catástrofe já se
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instalou e o seu lado bom - se é que ele existe - é que devemos buscar solução para

ela. Então, ela não é assim, mas está assim, e cabe a cada um de nós - vou reforçar

isso - fazer a sua parte. Se temos o dever de fazer a nossa parte, o Estado tem a

obrigação de fazer a sua. Se juntarmos esse dever a essa obrigação, todos saem

ganhando, porque essa é uma guerra em que todos ganham. Estamos lutando a

favor da vida do motociclista, do caminhoneiro, da criança, do idoso. Ninguém perde

nada com isso. Minas Gerais, mãos à obra. Já temos essa estatística, os recursos e a

vontade política. Mãos à obra. Quem sabe,  na próxima vez em que eu vier  aqui,

ouvirei explanações sobre a colheita de frutos de tudo isso? Muito obrigada.

A Sra.  Presidente  -  É  o  que  desejamos,  Ana,  e  vamos  trabalhar  para  isso  em

nossas comissões, pois apenas o debate seria em vão. Tenho certeza de que esse é

o  pensamento  de  todos  nós  depois  de  ouvirmos  tantos  expositores  ilustres  e  os

demais  participantes,  entre  eles  representantes  de  entidades  como  o  Corpo  de

Bombeiros, que, se estão aqui até agora, é porque acreditam que essa discussão é

importante – do contrário, alegariam que seria preferível que estivessem nas ruas em

vez  de  participando  de  uma  discussão.  Fato  é  que,  se  não  discutirmos  e

apresentarmos  propostas,  não  avançamos;  aí,  vocês  vão  só  atender  mais

acidentados. Mas,  se estiverem aqui,  pensando e construindo propostas conosco,

certamente vamos avançar.

Estava lembrando que em Betim temos o Gabinete de Gestão Integrada - GGI-M -,

de  que  o  Cel.  Jacinto  é  coordenador,  com  a  Prefeita,  e  tive  a  ideia  de,  com  a

participação de todas as entidades – Secretaria de Defesa Social, Ministério Público,

Defensoria Pública, órgãos municipais e as várias Secretarias -, levar para lá esse

debate sobre o trânsito.  O que o senhor  acha? A Cláudia, da Transbetim, já está

aprovando a ideia, para somarmos esforços. Creio que essa pode ser tomada como

uma proposta que tiramos daqui.

Mas quero abordar outra questão, dirigindo-me à Rita de Cássia, do Denatran - que

mora em Brasília e não sei se vai ficar aqui até amanhã -, lembrando que já conversei

sobre ela com o representante do Secretário de Saúde, o Dr. Marcílio. Em Betim, fez-

se a sugestão de haver um conselho ou um núcleo gestor de trânsito em cada Estado

e no Denatran, como conversamos com o Deputado Hugo Leal, Presidente da frente.
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Fato é que queremos ir lá, e vamos convidar um núcleo de Minas Gerais para fazer

isso. A ideia é conversar com o governo federal para integrar, unir forças e avançar. O

governo federal promoveu vários avanços na educação, na questão das creches e do

discurso técnico. Mas, em relação à violência no trânsito, tenho de dizer publicamente

que ainda precisamos unir forças para avançar juntos. Assim, como Assembleia de

Minas,  vamos  levar-lhes  as  propostas  para  que  possamos  avançar.  Não  é  isso,

Cláudia?  Precisamos  de  uma  integração  do  Denatran  com  todos  os  órgãos  de

trânsito estaduais e municipais. Em Minas, temos a BHTRANS, em Belo Horizonte; a

Transbetim, em Betim, a Transcon, em Contagem - nos outros Municípios, ainda que

não haja um órgão de trânsito,  há pessoas responsáveis pela matéria dentro das

secretarias. E precisamos, mesmo, de uma integração. Então, peço a você que leve a

Brasília essa solicitação de Minas Gerais: precisamos integrar o órgão federal com os

órgãos estaduais e municipais; precisamos unir forças para superar e avançar nessa

questão. É urgente que o façamos. Certamente, vamos lá. Já falei por várias vezes

com o Deputado João Leite que não vamos mandar  um papel,  que é muito  frio;

queremos ir ao governo federal e, juntos, achar saídas. Precisamos fazer isso, porque

a perda de uma vida é irreversível, e, mais ainda, a perda de milhares de vidas.

Já estamos com o tempo contado, aliás passando da hora, como disse o nosso

amigo. Portanto, precisamos unir forças. Leve a Brasília esse recado da Assembleia

de Minas. O Deputado Hugo Leal disse que já mencionou essas questões, mas quero

dizer que também Minas Gerais, por sua Assembleia, vai ao governo federal fazer

esse debate. Uma vez que temos a primeira mulher na Presidência, vamos acreditar

na sua sensibilidade a esse assunto.

Lembrando que estão aqui o representante do Secretário de Saúde, do governo, e

representantes de  várias  cidades,  reafirmo que não queremos só fazer  o  debate.

Queremos avanços; por isso, fazemos publicamente essa reivindicação.

ATA DA 21ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/7/2012

Presidência do Deputado Bosco e da Deputada Maria Tereza Lara

Sumário:  Comparecimento -  Abertura -  Ata -  Destinação da reunião -  1º Painel:
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Composição da Mesa - Palavras do Sr. Osias Baptista Neto - 2º Painel: Composição

da Mesa - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Registro de presença -

Exibição de vídeo -  Palavras  do  Sr.  Chan Kou  Wha -  Palavras do  Inspetor  Davi

Stanley Bomfim Dias - Palavras do Ten.-Cel. PM Roberto Lemos - Palavras da Sra.

Rosely  Fantoni  -  Palavras  da  Sra.  Jussara  Bellavinha  -  Palavras  do  Sr.  Rodrigo

Fabiano da Silva - Palavras do Sr. José Acácio Carneiro - Palavras do Sr. Waldemar

Araújo - Palavras do Sr. Vinícius Mundim Zucheratto - Palavras do Sr. Rogério dos

Santos Lara - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Bosco - João Leite - Maria Tereza Lara.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Bosco) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião. Sob a

proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a

palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates “Siga

vivo  -  pelo  fim  da  violência  no  trânsito”,  com  os  seguintes  objetivos:  difundir  a

realidade da violência no trânsito no Estado; apresentar o impacto dos acidentes de

trânsito  nas  vidas  das  famílias  e  nos  sistemas  públicos  de  saúde e  previdência;

debater  as  causas  e  possíveis  soluções  para  o  problema;  articular  os  agentes

públicos do Estado para a adoção de medidas visando à redução das mortes e do

número de vítimas; sensibilizar a sociedade, por meio da educação e da mobilização,

para um comportamento mais seguro no trânsito.

1º Painel

Composição da Mesa

O Sr.  Presidente -  Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos.  Srs. Osias

Baptista Neto, consultor em transporte e trânsito; e Deputado João Leite, Presidente
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da Comissão de Segurança Pública desta Casa; e a Exma. Deputada Maria Tereza

Lara, Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública desta Casa.

Queremos agradecer a todos os Deputados que compõem as cinco Comissões que

estão à frente da realização deste ciclo, nas pessoas da Deputada Maria Tereza Lara

e do Deputado João Leite. Eles contribuíram muito desde o princípio, claro que com a

participação efetiva dos nossos parceiros. Agradecemos a presença do Dr. Osias, que

gentilmente aceitou  o convite da Assembleia  e de todos os parceiros  do ciclo de

debates  “Siga  vivo”,  para  que  estivesse  conosco hoje  para  proferir  uma palestra

magna.

Registramos,  mais  uma  vez,  que  há  material  sendo  distribuído  por  nossos

parceiros,  no  Hall  das  Bandeiras.  O  material  está  disponível  para  todos  os

participantes deste ciclo de debates. No intervalo, é importante que os senhores e

senhoras retirem esse material, que é farto. Por exemplo, há um “kit” da BHTRANS,

do DER, do Batalhão de Trânsito, dos Bombeiros. Há farta distribuição de materiais

importantes para este trabalho e para o trabalho dos senhores e das senhoras.

Com a palavra, o Sr. Osias Baptista Neto, consultor em transporte e trânsito, para

sua  exposição,  com  o  título  “Acidentes  de  trânsito:  quem  matamos  e  quem

morremos?”.

Palavras do Sr. Osias Baptista Neto

Bom dia. Na pessoa dos Deputados Bosco, Maria Tereza Lara e João Leite, quero

cumprimentar a Mesa e agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouco

sobre esta questão tão ruim, não da vida, mas da morte. E falar um pouco de por que

temos de lutar contra a morte e preservar a vida.

Optei por não trazer “powerpoint” porque não vou mostrar nenhum dado técnico.

Ontem  tivemos  um  dia  inteiro  com  uma  série  de  dados  técnicos,  uma  série  de

números, uma série de informações; hoje quero falar um pouco ao coração de vocês.

Cheguei à conclusão de que não resolveremos nada na vida se não colocarmos o

coração em nossas ações.

Começarei  falando  sobre  algo  em  que,  às  vezes,  não  pensamos  muito:  todos

vamos morrer um dia. Não vou começar tétrico falando de morte, mas apenas para

entendermos. Sempre esperamos morrer  de uma doença degenerativa,  idoso,  em
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uma situação normal da vida. Mas há três grandes vilões no País que reduzem o

tempo que esperamos viver: a dengue, a aids e os acidentes de trânsito. Poderíamos

optar por outros vilões, mas escolhi esses três por serem muito emblemáticos.

Hoje, no Brasil, há uma campanha fortíssima em torno da dengue. A dengue já tirou

Secretários de Saúde do cargo, já foi problema sério para Prefeitos e Governadores.

Os índices de morte por dengue são capazes de provocar convulsões políticas nas

cidades. Por ano, no Brasil, ocorrem 2 mil mortes por dengue, mas o exemplo do

processo contra a dengue é muito forte.

A sociedade contra a dengue é tão forte que se um dos senhores morar em casa,

viajar para a praia, deixá-la fechada, e o vizinho ligar para a Prefeitura e disser: há

uma água parada em algumas caixas d'água abertas, dentro das quais existe uma

grande quantidade de mosquitos, a Prefeitura, atendendo à denúncia, vai  duas ou

três vezes à casa da pessoa e, certificando-se de que o morador está viajando, seus

agentes entram naquela casa e debelam o foco de mosquitos. Não podemos permitir

que uma pessoa viaje e deixe, em sua casa, uma quantidade de mosquitos que pode

causar a morte dos vizinhos, além de se proliferarem, etc. Quando isso acontece, nós

pensamos: “como foi bom, ainda bem que a Prefeitura cumpriu seu papel, que coisa

boa!”.

Outra campanha forte refere-se à aids. A aids alastrou-se nas décadas de 80 e 90;

foi tão terrível, que recebeu, nos Estados Unidos, o título “the plague” - “a praga”.

Criou-se  um processo tão  grande com relação a  ela,  na sociedade,  que o  Brasil

chegou a ter o melhor programa mundial de prevenção à aids. Foram feitos esforços

maciços em relação à doença. Caso vocês não se lembrem, na primeira propaganda

feita  sobre  a  aids,  apareceu  uma menina linda dizendo:  “Quem  vê  cara,  não  vê

coração”.  Ela  dizia:  “É  bonita  assim,  mas  pode ter  aids”.  A garota  que  fez  essa

propaganda, durante anos, não conseguiu um trabalho de modelo em lugar nenhum,

pois todos diziam que ela era aidética, uma vez que associaram sua imagem à aids.

Não, ela não era aidética, apenas fez propaganda contra a aids. Mas diziam que, se

ela fosse fazer propaganda de Nescau, todos associariam o produto à aids. Ela ficou

sem emprego como modelo e teve de mudar de profissão. Ouvi uma entrevista sua,

uma coisa terrível. Ela achou que aquele seria o grande lance de sua vida, e matou
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sua carreira de modelo.

Hoje temos a aids controlada porque morrem 12 mil  pessoas por ano no Brasil

devido  ao  fato  de  contraírem  o  vírus.  Os  investimentos  que  o  governo  faz  em

publicidade,  em  educação,  em  medidas  profiláticas,  tanto  em  relação  à  dengue,

quanto em relação à aids, com os coquetéis, as pesquisas; esses esforços são tão

grandes, que o camarada que descobrir a vacina contra a aids, com certeza, receberá

o Prêmio Nobel mais festejado do mundo.

Vimos aqui,  ontem, os dados do Ministério da Saúde que apontam que morrem

mais de 40 mil pessoas por ano de acidente de trânsito. Vamos comparar o esforço

que se faz com relação ao acidente de trânsito e o que se faz em relação a esses

outros dois vilões. Ouvimos, aqui, o Ailton Brasiliense dizendo que não ia perguntar

ao Comandante da PRF se havia recurso para isso, porque não precisava ouvir a

resposta. Por que essas coisas são assim? Há uma razão sobre a qual cabe uma

reflexão importante.  Quem é o  vilão,  quem é o  bandido,  quem é o  criminoso da

dengue? O vilão da dengue é o mosquito, temos de exterminá-lo, entraremos na casa

do vizinho e retiraremos toda a água parada porque o criminoso está ali. É ele, ali

está a sua larva, vejam-no voando aqui... Nunca se vendeu, nos sinais, tanta raquete

para matar pernilongo, tá-tá-tá. Ele é o bandido.

Quem é o bandido da aids? Não é o aidético, não. O bandido da aids é o vírus.

Temos de exterminar o vírus. Portanto, todo o trabalho de medicina que se faz é,

primeiro,  para aumentar  a  resistência  imunológica das pessoas  contra  o  vírus,  e,

segundo,  para  achar  uma vacina  que  acabe  com  ele.  Portanto,  são  terceiros:  o

bandido é o mosquito, o bandido é o vírus. Quem é o bandido, o grande vilão do

acidente de trânsito? Quem mata mais de 40 mil pessoas por ano no Brasil? Somos

nós. Não é ele; somos nós. E nós, eleitores. É muito fácil exterminar um terceiro, mas

é difícil exterminar algo dentro de nós mesmos.

Ontem, o Victor Pavarino falou da dificuldade política de tomar algumas ações, e

uma senhora  presente  perguntou  que  ações  eram  essas.  Então,  o  assassino  do

trânsito somos nós porque todos votamos. Daí, é mais fácil, é mais interessante ser

bonzinho com o eleitor. Estou falando isso dentro da Casa Legislativa, mas é mais

fácil ser bonzinho com o eleitor porque, se temos 40 mil mortes, temos muito mais do
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que isso de infratores de trânsito. É fácil entender. Vamos dar um exemplo. Imaginem

que a Sra. Ana esteja andando na Savassi, conhecendo a nova obra, e um pivete

aparece,  rouba-lhe  a  bolsa,  dá-lhe  um  safanão  e  sai  correndo.  Nesse  momento,

aparece um policial militar, que estava passando naquele ponto, vê o que aconteceu

e pega o pivete. Qual é a sensação que todos nós temos, ao vermos o policial militar

segurar  o  pivete  e  prendê-lo,  principalmente  agora,  que  está  acontecendo  essa

bobagem de luta livre na televisão e todos achando bacana um cara massacrar o

outro,  parecendo  os  gladiadores  romanos,  no  Coliseu?  Quando  vemos  o  policial

pegar o pivete a vontade que temos é de pedir ao policial para enfiar a mão nele,

pedir  para  arrebentar  a  sua  cara,  porque  ele  está  roubando  a  todos.  A primeira

sensação que temos é essa. Depois, pensamos melhor e reconhecemos que somos

seres civilizados, que não podemos fazer isso. A primeira sensação é de alívio porque

prenderam um marginal. Mas acabando de acontecer isso, viramos a esquina e está

lá o reboque da BHTRANS, com um policial  militar,  levando um carro que estava

parado  no estacionamento proibido.  A nossa reação  é  olhar  e dizer:  “Coitado do

cara!”. Se ele tiver multas atrasadas vai ter que pagar tudo, vai ter que ir ao depósito

e pagar a multa para tirar o carro. Vai ficar sem carro, não vai ter jeito de levar o filho

à  escola,  de  buscar  a  mulher  no  trabalho.  Por  que  não  pensamos  no

congestionamento formado, na ambulância com a sirene ligada, no caos criado? Por

que  não  ficamos  aliviados  por  alguém  estar  tirando  de lá  um  carro  em  situação

irregular? Não! Nós nos associamos ao camarada! Qual a diferença entre os dois

casos? Um é o do pivete. Algum de vocês se associa ao pivete que está roubando a

bolsa  da  nossa  amiga  Ana?  Ninguém!  Por  mais  que  ela  tenha  trazido  dinheiro

gaúcho, ninguém vai se associar à pessoa que a está assaltando. Mas todos nós nos

associamos ao infrator de trânsito, porque consideramos que as infrações de trânsito

são  irrelevantes.  Uma  paradinha  ali,  afinal  a  Mega  Sena  está  acumulada  e

precisamos fazer um joguinho, e não tem vaga. Paramos em fila dupla, atrapalhamos

toda a Savassi porque o sujeito tem o direito de disputar esses R$70.000.000,00.

Então, eu também vou fazer isso. Quantos de vocês já ouviram alguém dizer que não

iria parar em certo lugar, porque era proibido, e o outro dizer que não era problema,

porque  muita  gente  está  parada  lá.  Quantos  aqui  nunca  escutaram  isso.  Essa
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questão da identificação é  muito  séria.  Por  que  houve tanta  reação  contra  a  Lei

Seca?

Vocês viram no “Jornal  Nacional”  que o Japão endureceu mais ainda as penas

contra a alcoolemia, por causa dos acidentes que aconteceram lá. Por que se reage

contra a Lei Seca? Um Desembargador, Presidente de Tribunal, pode ir à casa de um

Juiz tomar uísque de 18 anos e sair dirigindo a BMW com a esposa dele? Ele está

colocando em risco a vida de alguém? Claro que não,  ele é um Desembargador.

Então, todo o nosso esforço, o esforço de quem decide no País, do Legislativo, do

Judiciário e do Executivo se coloca em uma certa libertinagem em relação às leis de

trânsito. As pessoas têm competência suficiente para saber o que podem e o que não

podem fazer. Sou capaz de avaliar aquela placa que o DER colocou antes da curva,

que sinaliza que tenho de entrar na curva a 60km/h. Eu dirijo muito bem, e 60km/h,

coisa nenhuma!, isso é velocidade para esses roda-duras; em outra encarnação eu

era tio do Ayrton Senna. Então o camarada entra a 90km/h, porque acha que tem

competência para isso, que 60km só para os outros, não para ele. Essa identificação

que vai acontecendo é muito séria. Temos de quebrá-la.

Em 1991, eu era Presidente da BHTRANS, e fomos convidados a fazer um trabalho

no  Colégio  Pitágoras  sobre  educação  no  trânsito.  Tínhamos  poucos  recursos  e

fizemos um vídeo muito interessante. A Kátia Kauark, que trabalha lá até hoje, com a

sua câmara de vídeo filmou o corredor da escola. O Pitágoras é tão interessante que

o corredor não chamava “corredor”, mas “andador”, porque lá não é lugar de correr.

Então, ela filmou a saída dos meninos com a câmera baixa, na altura dos meninos,

mas, ao chegar lá fora, havia um portão por onde as mães entravam. E, filmando

baixinho,  as  mães  se  tornavam  gigantes.  Quando  abriam  o  portão,  havia  aquela

invasão de mães no colégio no meio dos meninos, parecendo gigantes passando e

empurrando  os  meninos.  Queríamos  mostrar  o  ambiente  dentro  da  escola,  a

transição para o ambiente do lado de fora e, depois, a mãe, parada com o carro em

fila dupla ou tripla, colocando o filho dentro do carro na Prudente de Morais, saindo

avançando sinal e fazendo conversão onde não é permitido. Como fica a educação

nisso?

Fomos chamados para fazer uma palestra para a Associação de Pais do Pitágoras
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e discutir essa questão. Eu disse que ia com o maior prazer, se me dessem liberdade

na  palestra.  Nos  dois  ou  três  anos  anteriores,  haviam  morrido  seis  alunos  do

Pitágoras das várias unidades da escola em Belo Horizonte por acidentes de trânsito.

Dois deles morreram em acidentes de trânsito porque estavam dirigindo sem carteira:

um capotou na curva do Ponteio, e o outro um pouco mais acima, no mesmo trecho.

Um tinha 16 anos. Outros dois foram atropelados na Prudente de Morais. Então eu

disse que faria a palestra, se pudesse iniciá-la mostrando a foto dos meninos: fulano

de tal, morto em acidente de trânsito quando dirigia sem carteira tal dia; fulano de tal,

atropelado na porta do colégio quando atravessava fora do sinal ou quando alguém

avançou o sinal. Claro que não fiz a palestra, porque o colégio não permitiu que eu a

iniciasse assim. Então, não quis fazê-la. Ou pegávamos pesado, ou não faríamos a

palestra.  Por  quê?  Eu  queria  criar  essa  identificação  dos  pais  com  o  que  está

acontecendo. A culpa não é do guarda da Polícia Militar, do Roberto, que ficava lá e

foi transferido para a Transitolândia; a culpa é do pai, que entrega a chave de um

carro para um filho de 16 anos. Que eu soubesse, meu filho era dos poucos da sua

turma que não dirigia. Queria trazer essa identificação de forma mais forte. Isso não

foi possível, não conseguimos fazer.

Hoje estamos vivendo uma situação muito dramática em relação aos acidentes e à

nossa  posição  em  relação  ao  número  de  mortes.  Estamos  num  nível  de

congestionamento na  cidade que nunca se  viu igual,  e  isso  é o que há de mais

estressante para o motorista. Quanto mais congestionado o trânsito, mais acidentes

ocorrerão, inclusive fora do congestionamento porque as pessoas ficam irritadas e

começam a desobedecer e a fazer coisas erradas. Hoje vivemos um problema sério

de racionamento de espaço, pois a frota cresce quase 10% ao ano, mas o sistema

viário não consegue crescer da mesma forma. Como é que alargarei as ruas 10% ao

ano? Como conseguirei fazer isso? Não tem jeito. Estamos sofrendo um problema de

racionamento de espaço. Temos que aumentar a eficiência do sistema para aumentar

a segurança.

Lembram-se  do  Haiti  depois  do  terremoto;  as  tropas  da  ONU,  em  que  havia

brasileiros, foram até lá? O que estava acontecendo naquele momento? Eles não

tinham  comida  nem  água  para  as  pessoas.  Tiveram  que  adotar  uma política  de
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racionamento de comida, só haveria um tanto para cada pessoa. Os caminhões da

ONU  distribuíam  comida  regradamente.  O  que  aconteceu  com  quem  saqueou

supermercado no meio do racionamento? A polícia haitiana tinha ordem de atirar em

quem estava saqueando supermercado, porque isso significava que várias pessoas

ficariam sem comer e morreriam. Se alguém tentasse furar a fila da distribuição de

comida, o Exército prendia.

O que acontece com o nosso racionamento de espaço? Imaginem se o caminhão

da ONU chegasse e dissessem: “A comida está  aqui,  podem vir  comer”.  Haveria

morte, porque os mais fortes matariam os mais fracos, cada um levaria o máximo que

conseguisse,  e  os  mais  fracos morreriam, talvez até  de  fome,  porque não teriam

acesso à comida, que ficou nas mãos dos mais fortes. É isso o que está acontecendo

com o nosso trânsito:  há um congestionamento de espaço. A pessoa fura a fila e

achamos  que  também  devemos  furá-la,  que  somos  espertinhos  como  ela,  que

podemos dar a volta para chegar na frente, que estamos na fila como bobos, que ela

é mais esperta que eu. Não! É racionamento! Temos que ficar na fila, sim! A pessoa

que  está  trancando  o  cruzamento  para  levar  vantagem  –  e,  com  isso,  está

prejudicando  a  cidade  inteira,  causando  acidentes  -  é  como  a  pessoa  que  está

saqueando supermercado.

Vamos falar de algo totalmente diferente para encadearmos o raciocínio. Imaginem

uma  usina  hidrelétrica.  O  que  ela  faz?  Converte  água  em  energia  elétrica.  Ela

controla basicamente duas coisas: o fluxo de água e a geração e o fluxo de energia

elétrica. Controlam quanto de água entra, a velocidade das turbinas, a geração da

turbina, quanto produz de eletricidade e para onde essa eletricidade vai. Há o sistema

de  geração e  de  distribuição,  equipamentos  e  uma equipe  especializadíssima de

engenheiros para operá-los, a fim de resolverem os imprevistos ocorridos. Quando o

engenheiro diz que não passará corrente ali e abre um disjuntor, que é um grande

interruptor de corrente, o elétron não passa, fica parado; quando ele fecha o disjuntor,

a eletricidade passa. Ele tem comandos que são obedecidos por causa da Física. Em

nosso sistema de trânsito, acontece exatamente a mesma coisa. Quem é o nosso

disjuntor? Uma luzinha vermelha. Quem é o nosso elétron? O motorista, que tem

vontade própria. O elétron não tem, mas o motorista a tem.
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Então, na hora em que fecha aquela luzinha, o carro não pode passar,  pois, do

contrário, causará um problema sério. Imaginem se o camarada abrisse o disjuntor e

a eletricidade continuasse a passar. Haveria um curto circuito, pane total, apagão.

Então, no trânsito, na hora em que acende aquela luzinha, o motorista tem de parar.

Na hora em que o agente de trânsito estabelece que não pode passar naquele lugar e

é  preciso  desviar,  ele  tem de desviar,  não pode  dizer  que  vai  passar.  Quando o

engenheiro abre o disjuntor, interrompe a corrente. E quando o agente de trânsito

manda parar,  qual  é a única forma de ser obedecido? Imputar uma penalidade à

pessoa pela desobediência, e,  para isso, existe o Código de Trânsito.  Portanto, a

ação  de  fiscalização  tem  que  ser  feita,  pois  resulta  em  redução  de  acidentes  e

mortalidade no trânsito. Voltando àquele assunto sobre a nossa identificação com o

infrator, à medida em que se considera que a multa é uma penalidade injusta e que o

radar  é  uma  indústria  de  multas,  está-se  tirando  da  equipe  de  engenharia  a

possibilidade de controlar  o que está acontecendo.  E, na hora em que começa a

haver o descontrole, os acidentes pioram muito.

Alguns dizem que a BHTRANS é uma empresa de economia mista e que, por isso,

o  lucro  da  multa  vai  para  o  patrão.  Fui  seu  primeiro  Presidente  e  trabalhei  na

elaboração da sua lei, que é muito clara ao definir que todos os detentores do capital

da BHTRANS são de direito público, ou seja, ela é totalmente de capital público, seu

patrão são vocês, é o povo. Repito que é uma empresa pública e que não vai dinheiro

para lugar nenhum. É muito bom falar  isso, porque,  na hora em que tiramos dos

funcionários da BHTRANS a capacidade de se organizarem na rua, estamos sendo

simpáticos  com  o  infrator,  já  que  nos  identificamos  com  ele,  assim  como o  Juiz

também se identifica com ele  na hora da Lei  Seca.  Isso resulta  no  aumento dos

acidentes. O caminhão de comida fica lá, e todo o mundo pode tirar os produtos, o

que resulta no aumento de acidentes.

Temos que pensar  bastante  em quem é quem; por  isso  escolhi  o  título  “Quem

matamos e quem morremos?”. O português está atravessado para realmente vocês

raciocinarem  sobre  o  que  quis  dizer.  Estamos  em  um  sistema  em  que  temos

dificuldade  de  nos  associar  a  quem  morre.  Quem  morremos?  Somos  nós.  O

Corinthians ganhou, e o Ailton Brasiliense veio aqui fazer propaganda. Só o meu time
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não ganha a Copa Libertadores. Imaginem se os argentinos disserem que a próxima

vez ganharão e que, para isso, infiltrarão uma série de terroristas aqui no Brasil, para

matar 40 mil jogadores de futebol no ano que vem, a fim de terem a certeza de que

nenhum  time  brasileiro  conseguirá  vencer,  e  para  pegar  e  matar  os  líderes  das

torcidas organizadas e outros. A ideia será matar 40 mil  pessoas de forma que o

Brasil não ganhe no ano que vem. Se houvesse um plano desses, seria uma ação de

guerra, quase impossível. Como matar 40 mil brasileiros? Pois nós estamos fazendo

isso todos os anos. E morrerão mais 40 mil, no mínimo. Aliás, é muito mais que isso,

pois o DPVAT paga 56 mil indenizações de sinistro de morte por ano, há alguns anos.

Estão pagando atrasado, mas estão mantendo essa média. Para mim, então, sobe

para 60 mil o número de pessoas que morrerão de hoje, 6 de julho, até dia 6 de julho

do ano que vem. Mais 60 mil pessoas irão embora.

Quando  a  BHTRANS  começou  a  instalar  radares,  aconteceu  um  fato  muito

interessante. O pessoal estava alegando que isso era para a instituição arrecadar;

então, perguntei se eles tinham visto a relação que saiu no “Estado de Minas” com o

nome das 200 e  tantas  pessoas  que tiveram sua vida  salva  por  causa deles.  O

jornalista me disse que não havia publicado isso, mas afirmei que tinham publicado

sim, que havia saído o nome das pessoas salvas, um por um, com CPF, endereço.

Ele me disse que não havia jeito de fazer isso e afirmei que havia: bastava desligar os

radares e anotar o nome dos que morrerão no próximo ano. A matéria sairá com um

ano de atraso, mas sairá. Se deixarmos os radares ligados, ninguém saberá esses

nomes, pois poderei ser eu, poderá ser você, poderá ser qualquer um. Então, “quem

morremos e quem matamos?”

Precisamos raciocinar mais. Perguntam-me qual é a solução. Respondo que ela

começa pelo  exemplo.  Vivemos um momento carente de exemplos no Brasil,  um

momento bastante tumultuado. As pessoas olham o Carlinhos Cachoeira e pensam:

“Esse cara era esperto, maneiro”.  Estamos em um momento de ética jogada fora.

Temos que pensar em nossa família: o pai não tem que dar exemplo ao filho? Todo o

nosso sistema público tem que dar exemplo às pessoas que o seguirão, ou seja, é

preciso acabar com a carteirada, com a flexibilização de lei, com projeto do Denatran

sobre segurança de trânsito parado no Senado desde 2005, com o Década há mais
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de um ano na Presidência da República. Que exemplo é esse?

A Dra. Dilma poderia usar 10% do tempo que gasta falando do Minha Casa, Minha

Vida ou do Brasil Carinhoso para dizer “Vamos parar de matar e morrer no trânsito”.

Com o controle que tem sobre o Ministério, poderia dizer ao Ministro que não quer

mais  ninguém morrendo no trânsito;  que,  se os  números não abaixarem, demitirá

todo o mundo; que tirará o Ministério das mãos do partido, se não se reduzirem os

números. Vocês têm alguma dúvida com relação à redução desses 40 mil? Vivemos

essa  leniência,  porque  não  nos  identificamos  com  essa  catástrofe  que  está

acontecendo.  Precisamos  parar  de  brincar  e  de  fingir.  Quem  é  da  área  técnica

conhece muito bem aquela história dos três “es” do trânsito: educação, engenharia e

esforço  legal  ou  de  fiscalização.  Em  inglês,  é  “education”,  “engineer”  and

“enforcement”. “Enforcement” em inglês significa usar a força para fazer cumprir a lei,

obrigar o cumprimento da lei. A lei tem que ser cumprida porque existe para proteger

a sociedade. O Brasil brinca tanto, que traduziu um “e” como esforço legal. Temos

que olhar isso e enfrentar essa verdade.

O que é o radar? A Polícia Militar tem um trabalho maravilhoso, que são as câmeras

do Olho Vivo. Hoje andamos na Savassi mais sossegados, porque sabemos que já

não existem arrastões de pivetes. Já tive que entrar em uma loja porque desciam uns

40 pivetes saqueando todo o mundo na Savassi, mas, hoje, isso já não existe, porque

existem câmeras; sabemos que alguém está nos olhando. Eu queria andar no Anel

Rodoviário  sem  reclamar  daquela  porcariada  de  radar,  daquela  quantidade  de

radares que colocaram daqui a Sete Lagoas. Tenho minha motocicleta, minha turma

de motociclistas e reclamamos de já não poder correr daqui a Sete Lagoas porque a

estrada está cheia de radares. Eu queria que a sociedade pensasse assim: “Graças a

Deus,  não vai  haver  um maluco a  160km/h,  porque essa rodovia  tem radar”.  Eu

queria  que,  ao  sair  daqui  para  atender  a  um  cliente  que  tenho  em  Monlevade,

pudesse  viajar  tranquilo,  porque  não  vou  pegar  um  caminhão  descontrolado,  na

contramão,  pois  não  aguentou  fazer  a  curva  a  140km/h,  numa rodovia  cheia  de

curvas.

Queria ter certeza de que todos os caminhões descessem engrenados na BR-356,

entrando para chegar ao BH Shopping, porque sabem que toda a descida está lotada
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de radar.  Se ele  não descer  engrenado,  pagará  multa.  Devemos dar  essa visão.

Quando digo a palavra “exemplo”, afirmo que ele deve começar em casa. Sempre

falamos  em  educação.  A OMS  já  chegou  à  conclusão  de  que  a  educação  sem

engenharia  e  “enforcement”  não  funciona.  Em  1986,  pronunciei  uma  frase  num

seminário internacional de segurança de trânsito, em São Paulo – eu era Diretor de

Tráfego da Metrobel na época: “Educação é a desculpa maior para não se fazer nada,

inclusive educação”.

Ontem  vimos  aqui  a  representante  do  Estado  falar  sobre  criancinhas  tentando

educar adultos. Comentei com a Deputada que estava ao meu lado: “Quem já teve

um filho que dizia ao pai para não correr?”.  Educamos muito bem as criancinhas

porque  elas  são puras,  mas,  na  hora  em que  elas  começam a aprender  a  vida,

ensinamos exemplo contrário a elas. O menino de 16 anos diz: “Pai, vai deixar? Olha

o carro dele, olha o nosso. Vamos lá, pai!”. Essa é a posição normal da maioria dos

meninos de 16 anos. Então, a educação deve estar atrelada a uma questão, primeiro,

de exemplo. Quem fuma não ensina a parar de fumar. Não tem jeito. Não posso dizer

a meu filho que não beba, se eu bebo. Então, devemos trazer isso para dentro de

nosso coração. Por isso não quis usar “powerpoint”. Devemos trazer para dentro de

nosso coração essa posição. Nosso coração é o coração de cada um de nós como

cidadãos, é o coração de cada um de nós como detentores de alguma posição em

algum lugar. Pode ser síndico de prédio. Devemos usar o potencial que temos para

reproduzir esse exemplo. Então, o raciocínio é sempre esse: “quem matamos? Quem

morremos?”. Muito obrigado e bom dia.

A  Sra.  Presidente  (Deputada  Maria  Tereza  Lara)  -  Agradecemos  ao  ilustre

palestrante. Ele é tão apaixonado pelo trânsito e fez algumas considerações com as

quais  concordo  plenamente.  Contudo,  há  uma  questão,  senhor  palestrante:

precisamos  das  duas  coisas.  Precisamos  da  nossa  Presidenta.  Aliás,  ontem

conversamos com o Deputado Hugo Leal sobre irmos a Brasília, e queremos convidar

o senhor a ir conosco. O Deputado tem um relatório da frente parlamentar que já foi

encaminhado. Queremos levar o relatório de Minas para fazermos essa discussão na

esfera nacional. Precisamos realmente fazer as mudanças na esfera nacional.

São 40 mil mortes. Devemos também ter mudanças no Estado, que deve investir na
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questão. Ontem falamos com todos os representantes do Estado e dos Municípios.

Deve haver um somatório das três esferas do poder e da sociedade civil. Estou vendo

presentes,  desde  ontem,  pessoas  da  Superintendência  de  Educação,  pessoas

valorosas  que estão  conosco.  A educação  é importantíssima.  Só a  presença das

senhoras significa que a educação assumirá cada vez mais essa questão. Queremos

que isso ocorra nos Estados, nos Municípios e nas escolas federais. Estamos juntos

nisso e também queremos os outros programas. O senhor é tão apaixonado pelo

trânsito que fala que devem deixar um pouco o Minha Casa Minha Vida. Contudo, o

povo quer o Minha Casa Minha Vida e também o trânsito. Então, quero parabenizá-lo.

O  senhor  é  um  brilhante  expositor.  Ontem  esse  ilustre  expositor  ficou  aqui  pela

manhã. É interessante: as pessoas realmente estudiosas e que entendem do assunto

são  humildes.  Ele  ficou,  pela  manhã,  ouvindo  os  palestrantes.  Os  verdadeiros

intelectuais são pessoas que pensam e acreditam que, durante toda a vida, podem

aprender com a experiência dos outros. Mais uma vez, gostaria de parabenizá-lo.

2º Painel

Composição da Mesa

A Sra. Presidente - Convidamos a compor a Mesa os Exmos. Srs. Chan Kou Wha,

Professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - Cefet-MG -,

que também tem participado efetivamente -  o Prof.  Guilherme foi a  Divinópolis;  o

Cefet  é  um  parceiro  muito  importante,  assim  como  todas  as  universidades  -;  e

Inspetor Davi Stanley Bomfim Dias, Superintendente Regional da Polícia Rodoviária

Federal em Minas Gerais -  queremos a Polícia Federal  conosco em Brasília para

discutirmos isso; ele também esteve em Betim e está conosco; é muito importante a

participação  da  Polícia  Federal  -;  a  Exma.  Sra.  Jussara  Bellavinha,  Diretora  de

Atendimento e Informação da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte -

BHTRANS -,  que também é uma das parceiras  importantes  deste  evento,  com a

Transbetim e a Transcom, que esteve presente em determinado momento; contamos

com as Guardas Municipais em Contagem e em várias outras cidades - a Jussara é

uma especialista muito conhecida de todos nós -; o Exmo. Sr. Ten.-Cel. PM Roberto

Lemos, Comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais - a

Polícia  Militar,  no  Estado  inteiro,  tem  estado  presente  constantemente  nesses
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debates e tem dado grande contribuição -; a Exma. Sra. Rosely Fantoni, Gerente de

Educação para o Trânsito do DER-MG - desde ontem temos falado sobre a Rosely,

que é “a cara” do trânsito, estudiosa e nossa insigne palestrante -; e os Exmos. Srs.

Rodrigo Fabiano da Silva, Presidente do Sindicato dos Proprietários de Centros de

Formação de Condutores de Minas Gerais - SiproCFC-MG -; os centros de formação

têm  sido  parceiros  importantes  deste  evento,  pois  sabemos  que  um  trânsito

realmente  melhor  e  em  defesa  da  vida  depende  deles;  José  Acácio  Carneiro,

Presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos do Estado de Minas Gerais -

o José Acácio Carneiro é amigo particular da comissão e do Deputado João Leite e

lutador em defesa do trânsito seguro -; Waldemar Araújo, Presidente da Federação

das  Empresas  de  Transporte  de  Passageiros  do  Estado de Minas  Gerais  -  essa

entidade  é  muito  importante  -;  Vinicius  Mundim  Zucheratto,  Coordenador  da

Associação Mountain  Bike BH de Ciclismo -  os  jovens  ciclistas  estão  aí;  eles  só

poderiam ser jovens, pois são ciclistas; precisamos dos jovens nessa batalha, e eles

estão  presentes  -;  Rogério  dos  Santos  Lara,  Presidente  do  Sindicato  dos

Trabalhadores Motociclistas e Ciclistas de Minas Gerais - desde ontem ele está nessa

luta  conosco;  realmente,  o  sindicato  é  fundamental  para  a  organização  dos

trabalhadores  nessa  luta  pelo  trânsito  seguro;  e  Deputado  Bosco,  Presidente  da

Comissão de Educação desta Casa.

O Sr. Presidente (Deputado Bosco) - Composta a nossa mesa de trabalhos, mais

uma vez, em nome da Assembleia e do nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro,

agradecemos  a  todos  os  nossos  convidados  e  expositores,  que  também  estão

preocupados  com  essa  questão  da  violência  no  trânsito  e,  de  forma  elegante  e

graciosa, aceitaram participar conosco deste momento tão importante para debater

esse assunto, que, como disse o Prof. Osias, é um assunto doído por demais. Mas

chegou o momento de colocarmos o dedo na ferida e enfrentar essa situação como

se tivéssemos enfrentando uma verdadeira guerra.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - Esclarecemos que, após as exposições, abriremos espaço para a

apresentação de questões ou sugestões presenciais, por escrito ou oralmente, e de

outras enviadas via internet. Para melhor organizarmos o debate, ainda durante as
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falas  dos  expositores,  os  participantes  poderão  encaminhar  suas  questões  ou

sugestões por escrito, no formulário próprio que está sendo distribuído pela equipe de

apoio.  Aqueles  que desejarem fazer  sua intervenção oralmente  devem especificar

isso  no  formulário,  devendo,  para  registro,  entregar  o  conteúdo  da  intervenção

também por escrito. Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também

poderão participar. Basta acessar o site da Assembleia - www.almg.gov.br -, abrir o

“link” do ciclo de debates e acessar o formulário disponível.

Informamos  que  os  certificados  de  participação  já  estão  disponíveis  para  ser

retirados  na  secretaria  do  evento,  o  local  em  que  foram  feitas  as  inscrições.

Informamos também que este ciclo de debates será reprisado na programação da

nossa TV Assembleia, nos dias 24, 25 e 26 de julho, sempre às 13h30min. No dia 24,

será retransmitida a reunião da parte da manhã do dia 5/7, ou seja, de ontem; no dia

25, a reunião da parte da tarde de ontem; e, no dia 26, os debates do dia de hoje.

Teremos a oportunidade de rever este ciclo, e as pessoas que não puderam assisti-lo

também poderão fazê-lo. Informo que a publicação da ata deste ciclo de debates será

feita no “Diário do Legislativo” do Estado de Minas Gerais, na edição eletrônica do dia

21 de julho.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Registramos e agradecemos a presença das Dras. Suzana de

Souza, representando o Corpo de Bombeiros Militar - muito obrigado, Suzana e todo

o  nosso  pessoal  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  que  está  sendo  um  parceiro

constante da Assembleia -;  e Maria Cecília, Chefe Coordenadora da Educação de

Trânsito do Detran. De maneira muito especial, agradecemos a todas e a todos que

estão participando deste ciclo de debates desde ontem, muitos até participaram de

outros ciclos que realizamos em outras cidades. Sem a presença das senhoras e dos

senhores,  certamente  não seria  possível  realizar  este  ciclo  de  debates  de  forma

propositiva e com este sucesso.

Registramos e agradecemos a presença do Dr. Fábio Nascimento, da Associação

Mineira  de  Medicina  do  Tráfego;  o  pessoal  do  sindicato  dos  transportadores

autônomos do Estado de Minas Gerais, que estão contribuindo conosco, participando

efetivamente,  aliás,  expondo  alguns  “banners”  para  alertar  os  nossos  motoristas.



1437
____________________________________________________________________________

Registramos  a  presença  da  Sra.  Gislene  Gonçalves  dos  Reis,  Presidente  da

Associação  dos  Usuários  do  Transporte  Coletivo  de  Belo  Horizonte  e  Região

Metropolitana.  Obrigado  pela  presença.  Queremos  registrar  a  presença  de

representantes do Crea, que muito nos honra. Muito obrigado pela presença, Srs.

Ézio  Mansur,  José Abílio  Belo  Pereira  e  Bernardo Martins  Scarpelli.  Nosso muito

obrigado ao Crea pela parceria.

Exibição de Vídeo

O Sr. Presidente - Antes de passarmos à apresentação dos nossos expositores,

assistiremos a um vídeo produzido pela TV Assembleia para este ciclo de debates.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos  à  equipe  da  TV  Assembleia,  que,  de  forma

competente, participou efetivamente conosco. Agradeço aos Consultores, que, desde

o  princípio  da  elaboração  do  ciclo  de  debates  “Siga  vivo”,  têm  dado  importante

contribuição.  Saudamos também os  telespectadores que estão  acompanhando ao

vivo este ciclo de debates, em seu segundo dia, na Capital mineira, por meio da TV

Assembleia.  Hoje,  mais  de  400  Municípios  estão  interagindo  com  a  Assembleia

Legislativa, por meio da TV Assembleia. Saudamos também os internautas que nos

estão acompanhando. Passaremos agora à mesa-redonda com o tema “Sociedade e

governos na busca da redução dos acidentes de trânsito”. Com a palavra, o Sr. Chan

Kou Wha, professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais,

que disporá de até 15 minutos para sua exposição sobre o tema.

Palavras do Sr. Chan Kou Wha

Bom  dia!  Saúdo  o  Deputado  Bosco,  as  autoridades  que  compõem  a  Mesa,

senhoras e senhores. Agradeço o apoio da Gerência-Geral de Relações Públicas, do

cerimonial  e  de  todos  da  Assembleia  Legislativa  que  direta  ou  indiretamente,

possibilitaram que os  professores  do  Cefet  Santelmo e  Guilherme,  aqui  conosco,

pudessem estar presentes em oito cidades, nos debates do “Siga Vivo”. Em nome do

Diretor Márcio Basílio, agradecemos o honroso convite para estar aqui.

Nessas viagens, em que estivemos com os nossos conhecidos e outras pessoas e

fomos reconhecidos como a representação de uma instituição de ensino, pesquisa e

extensão, sempre fomos abordados da seguinte maneira: a educação não é utopia?
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Como  a  educação  mudará  o  trânsito?  Essas  perguntas  foram  recorrentes  e  me

preocuparam muito. Elas apareceram, inclusive, inseridas no meio em que estamos.

Isso me preocupou porque me pareceu que não entendemos, de fato, a educação. Se

tivéssemos  entendido,  não  faríamos  perguntas  assim.  De  qualquer  forma,  é

interessante promover esse debate, fomentar essa discussão para tentar mudar algo.

Falarei algumas coisas nada boas. Primeiro, que estamos atrasados em relação à

educação, e muito, o que não é novidade. Para não deixar ninguém desconfortável,

uma vez que vimos muitos dados, iniciarei com uma imagem. Aquela foto mostra os

alunos do Cefet se formando. Eles estão na etapa final, na colação de grau e, a partir

desse momento, serão técnicos em transportes, trânsito e estradas. Eles percorreram

uma trajetória já imposta em lei. Eles têm um sorriso estampado na face e são alunos

“Siga Vivo”, por isso trouxe a imagem deles para começar a falar de trânsito a partir

daqueles para os quais olhamos todo esse tempo.

Nessa discussão, há uma informação que não é nova para ninguém. Espero fazê-la

de forma qualitativa e sem ficar preso a informações numéricas. Temos ali o número

de  mortos  ao  longo  dos  anos.  Aquela  curva  tem  dois  aspectos  que  merecem

destaque: primeiro, a sua ascendência - o número de mortes aumenta ao longo do

tempo -; segundo, um ponto de inflexão importante. Nesses registros, houve queda

do número de mortes em 1998, 1999, justamente após a implantação do Código de

Trânsito.  Se  os  senhores  observarem,  isso  volta  a  crescer  em  patamares  mais

elevados do que antes. Se observarmos bem, o que aconteceu? Poderíamos olhar

para esses dados de forma diferente.

A educação  para  o  trânsito  não  foi  implantada;  ela  está  em  lei.  Ela  não  foi

implantada naqueles  dois  artigos  que eu trouxe de  maneira  resumida,  pois  é  do

conhecimento dos senhores. O art. 74 diz que educação para o trânsito é direito de

todos  e  dever  prioritário.  Acho  que  não  entendemos  o  que é  prioritário,  pois,  se

tivéssemos entendido, leríamos aqueles dados de forma diferente. Já o art. 76 diz

que a  educação deve ser  promovida  em todos os níveis  escolares.  Os senhores

conhecem algum ambiente em que isso é promovido de forma institucionalizada e

sistematizada? Não conhecemos, porque isso não foi feito. Senhores, pensem: um

jovem que nasceu no dia da implantação do Código está hoje com 15 anos. Quem é
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o jovem de 15 anos hoje?

Um  pedestre  ativo,  um  camarada  em  potencial  que,  possivelmente,  vai  ser

habilitado. Nem todos o serão, mas pedestres são sim. Esses jovens, agora com 15

anos, não passaram por essa grade curricular, estão nas vias e fazem parte de um

dado, que é difícil reportar como preciso ou não: 50% das mortes no trânsito são de

jovens com idade entre 15 e 30 anos, 40 anos. Já perdemos, portanto, uma geração.

Estamos  muito  atrasados,  mas  não só  por  causa disso.  Como vimos,  a  questão

envolve Código de Trânsito, legislação, educação, Lei de Diretrizes e Bases, MEC.

Há toda uma conversa de que não houve alinhamento, que já se passaram 15 anos e

não conseguimos discutir isso. Agora vamos tentar fazê-lo, pois essa conversa não

ficou uniforme.

E as leis da física? Chamo a atenção, porque temos de entender o que é educação.

Muitos dos senhores não pensam assim, mas alguém pode pensar que educação

para o trânsito é colocar o cinto de segurança e atravessar na faixa de pedestre. Mas

não é isso, é muito mais. Se o camarada desobedece ao Código de Trânsito, há uma

lei mais rigorosa e implacável: as leis da física. O sujeito que se desloca em uma via

a 60km/h percorre 17 metros por segundo. Se distrair dois segundos, terá percorrido

34  metros,  espaço  suficiente  para  uma  criança,  um  ciclista,  um  motociclista  ou

qualquer outro elemento a que não possa reagir aparecer, mesmo por distração, que

pode ser  por  uso de celular,  por exemplo. Se estiver  usando celular,  a  legislação

estabelece perda de quatro pontos na carteira e multa de R$85,00, o que é muito

pouco. O dano pode ser muito maior. Por quê?

Esse  é  um  retrato  das  nossas  vias,  tanto  urbanas  quanto  rodovias  federais  e

estaduais. Apresento quatro exemplos: escorregamento da massa asfáltica; trilha de

roda, geralmente onde os ônibus circulam mais; remendos, ou seja, a identificação de

fragilidade  no  asfalto;  e  a  tentativa  de  correção,  da  maneira  mais  simplificada  e

terrível possível, pois a cota do remendo é maior que a cota do pavimento original - e

o motorista vai sentir necessidade de desviar, ficando, muitas vezes, no meio da via,

entre duas faixas de trânsito. A panela é um exemplo clássico também, e eu poderia

apresentar outros, mas, com esses retratos, quero chamar a atenção para o seguinte:

não se consegue ver a sinalização - a árvore prejudica a sinalização, que, por sua
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vez,  prejudica  a  árvore;  algo  está  errado  ali  -;  há  panela  e  erros  de  português.

Imaginem os senhores tudo isso e as leis de Isaac Newton! Estamos ferrados com

esse  quadro.  Muitas  vezes,  a  sucessão  de  erros  provoca  acidentes  no  trânsito.

Educação  é  perceber  muito  mais  que simplesmente  tratar  das  condicionantes  do

pedestre, do motorista ou de quem quer que seja. Temos de perceber isso de maneira

muito mais abrangente.

O Cefet percebeu isso em 1999. Logo após a implantação do Código de Trânsito,

apresentou à sociedade o curso Transportes e Trânsito, que apareceu exatamente no

momento em que o Código estava em vigor. Há 15 anos, portanto, formamos jovens

na área de transportes e trânsito. O Cefet avançou muito mais que isso. Já fomos

para a pós-graduação e caminhamos para uma graduação. O curso Transportes e

Trânsito e o curso Estradas são reconhecidos no mercado e podem ser feitos na

modalidade integrada, ou seja, em três anos. O aluno chega às 7 horas da manhã e

fica  até  às  18  horas.  Também  podem  ser  feitos  na  concomitância  externa  ou

subsequente, ou seja, o aluno pode estudar à noite e ter concluído o ensino médio ou

fazer o ensino médio fora da escola. O profissional de transportes e trânsito pode

atuar  em  diversas áreas,  nos  órgãos  gestores do  trânsito,  em  projetos,  logística,

transporte  de  passageiros  e  de  carga,  sinalização  viária.  O  técnico  da  área  de

estradas é mais voltado para construção, obras, mineradoras, usinas de asfalto, entre

outras atividades.

O que o Cefet tem de produtos a apresentar? Trouxe alguns dados mais recentes.

Nos últimos cinco anos, formamos 330 alunos nos dois cursos. Noventa por cento

dos nossos formandos têm entre 18 e 37 anos, exatamente a faixa que comentamos

anteriormente dos jovens que morrem no trânsito.  Estamos trabalhando com essa

moçada. Estamos entregando à sociedade o técnico capacitado e um cidadão que

percebeu, discutiu e pesquisou sobre esses temas que discutimos com os senhores

agora. Nossos técnicos estão atuando em Belo Horizonte e outras cidades mineiras,

em São Paulo, Rio de Janeiro, e temos mandado alguns alunos agora para a África

do Sul.

Engenharia é um curso que está em aprovação na casa, aguarda a aprovação de

um conselho. Esperamos ofertar o curso de graduação em Engenharia de Transporte
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já em 2013. Ele tem quatro eixos, chamados Eixos de Fundamentos em Engenharia

de  Transportes,  Geometria  Viária,  Geotecnia  das  Vias  e  Planejamento  de

Transportes.  Esperamos  daqui  a  pouco ofertar  e  divulgar  para  os  senhores  mais

informações  sobre  o  curso.  Temos  já implantado  o  curso  de  pós-graduação “lato

sensu” em transporte e trânsito. Já estamos na terceira turma. Já formamos duas e

daqui a pouco abriremos a terceira. É um curso de 360 horas. É ofertado às sextas-

feiras e aos sábados para um público que já milita na área, que trabalha, que já está

engajado nesse ambiente.

Trouxe uma apresentação que tem uma música, inclusive a banda de educação

para o trânsito do Cefet. Fui informado de que não haverá som. Passarei os “slides”

rapidamente, em função do meu tempo que já está se esgotando.

Vemos algumas de nossas ações como a Semana de Trânsito, com envolvimento

dos alunos, exposição de trabalhos. Reunimos a moçada toda, cerca de 300 alunos.

Na pesquisa e levantamento de tráfego, nossos alunos são capazes de pesquisar, ir a

campo. No caso de inventário viário, fazem levantamento de vias e rodovias, bem

como das condições urbanas. Temos também levantamento topográfico com uso de

equipamentos,  visitas  técnicas que  realizamos  periodicamente  a  obras,  usinas  de

asfalto, concreto e mineradoras. Incentivamos nossos alunos com bolsa de iniciação

e exposição de trabalhos. Divulgamos nossos artigos em vários Estados. Viajamos

com ônibus do Cefet para diversos lugares. Fomos a Joinvile há anos e ao Rio de

Janeiro recentemente. Publicamos nossos artigos na área de pesquisa em transporte

de  trânsito  e  em  cadernos  internos  da  instituição.  Desenvolvemos  campeonato

simulador  de  rede  com  nossos  alunos,  lotamos  auditórios  envolvendo  prêmios  e

motivando-os  a  trabalhar.  Fazemos  “blitz”  juntamente  com  a  BHTRANS,  nossa

parceira aqui, representada pelo César. Já desenvolvemos convênios com a ANTP no

transporte de passageiros.

Temos também a banda, que não poderá expor o seu trabalho agora, mas está na

ativa  e  aceita  contratos.  Temos  ainda  o  desenvolvimento  de  jogos  de  trânsito

envolvendo o aspecto lúdico com nossos alunos.  Dentro do processo de criação,

temos  o  Centro  de  Excelência  em  Ferrovias,  em  que  esperamos  provocar  a

discussão do transporte em massa. Há também o Centro de Excelência em Asfalto
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para discutir as deformações do pavimento, entre outras coisas. Temos participado de

uma discussão integrada em sábados letivos com outros segmentos da instituição,

discutindo educação para o trânsito de forma integrada, com diversas disciplinas, e

não de forma isolada.

Vemos  agora  alguns  eventos  de  que  estamos  participando.  Se  tiverem  algum

interesse,  podem-nos  procurar  posteriormente.  Há  também  algumas  monografias

defendidas.  Caso queiram consultar,  estão à disposição na biblioteca do Cefet.  O

próximo “slide” mostra o corpo docente, representado aqui pelos Profs. Guilherme,

Rubens e Santelmo. Vemos um slogan que diz: “Responsável você vai ser, devagar,

não vai correr”. Finalizo a apresentação agradecendo a presença dos senhores e a

paciência por me ouvirem. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de "slides".

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Prof. Chan Kou Wha pela apresentação. Desde

já, professor, agradecemos essa grande parceria do Cefet com este ciclo de debates.

Com a palavra, o Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal em Minas

Gerais, Inspetor Davi Stanley Bomfim Dias, que disporá de até 15 minutos para sua

exposição sobre o tema “Sociedade e governos na busca da redução dos acidentes

de trânsito”.

Palavras do Inspetor Davi Stanley Bomfim Dias

Bom dia a todos e a todas. Na pessoa do Deputado Bosco, cumprimento a todos da

Mesa.  Não  poderia  deixar  de  citar  a  apresentação  anterior,  do  Prof.  Chan,  pois

concordo plenamente com as palavras proferidas por  este educador.  Infelizmente,

muitas vezes, jogamos para cima da escola a obrigatoriedade de educar os nossos

filhos. Muitas vezes, jogamos para cima do legislador a obrigação de fazer leis para

as pessoas cumprirem e jogamos para cima da Polícia a obrigação de prender ou

tomar  as  atitudes  mais  drásticas,  porque  nada  foi  feito  antes.  Acredito  muito  na

mudança, professor, mas ela deve começar em casa. Não é a escola que vai resolver,

não é a Polícia que vai resolver, não são as leis que vão resolver. Entendo que o

trabalho inicial deve ser realizado em casa, deve ser algo normal, natural, corriqueiro.

Sr. Deputado, sou filho de caminhoneiro. Deus quis que eu me tornasse um policial

rodoviário federal. No início do nosso trabalho, eu ia às escolas, sem nenhum apoio,
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sem nenhuma condição. Por isso fiz questão de comentar esse fato, por que agora,

efetivamente, há mais colegas responsáveis e com coragem de assumir  algo que

vivenciamos todo dia.

Sr. Deputado, ontem vi o vídeo. Eu o revi hoje. Queria assisti-lo todos os dias. São

apenas 5 minutos de vídeo, e a cada 3 minutos uma pessoa morre no trânsito, mas

não temos condição de divulgar esse vídeo de 5 minutos na imprensa, infelizmente.

Quero desafiar a todos nós, pois duvido que alguém consiga divulgar um vídeo de 5

minutos na imprensa nacional, para chegar aos lares. Em alguns países, inclusive

vizinhos  nossos,  o  Chile  é  um  exemplo  disso,  apresentam  vídeos  e  matérias

educativas, todos os dias, nos lares. Ao invés de algumas propagandas, poderiam

divulgar o controle que deve haver no trânsito ou até mesmo a valorização da vida.

Isso seria excepcional.

Tenho poucos “slides” a mostrar para os senhores, porque 15 minutos de tudo que

vemos  é  muito  pouco  diante  do  que  é  vivido  por  cada  policial,  pelo  agente  da

BHTRANS, da Guarda Municipal, pela Polícia Militar, pelo meu querido amigo, Cap.

Procópio, batalhador nessa área ou pelo Corpo de Bombeiros. Há um problema no

equipamento para mostrar os “slides”. Muitas vezes, não temos como dividir nossas

angústias, mas agora, podemos.

Falei ontem aos Deputados João Leite e Hugo Leal: os senhores são responsáveis

conosco. E para ter essa responsabilidade é preciso ter coragem. Mas esse problema

tem solução. Não adianta ficarmos apenas nos lamentando, lamuriando e discutindo,

porque há solução factível.

Ontem,  na  exposição  de  um  dos  debatedores,  foi  informado  que  há  dinheiro,

pessoas  com  vontade  de  fazer  e  boa  legislação.  Na  exposição  anterior,  foi  bem

mostrado pelo professor que houve queda nos acidentes de trânsito. Isso se deu por

causa  da  legislação.  As  pessoas  se  assustaram,  mas  depois  caiu  no  marasmo,

infelizmente. Imputaram isso ao fato de o Brasil ser um país de Terceiro Mundo, por

falta de educação. Será que é mesmo? Como brasileiro, não aceito isso. Precisamos

implementar  políticas  que efetivamente demonstrem ao cidadão que o governo,  a

Assembleia  Legislativa  de  Minas  trabalham  para  corrigir  essas  falhas.  Tenho  de

elogiar a Assembleia Legislativa de Minas, pois já rodei por todo o País, conheço
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todos os Estados e não vi nenhum Estado abraçar esta causa como a Assembleia

Legislativa de Minas. Vocês estão salvando vidas, e isso não tem preço. As pessoas

acham mais difícil cuidar um pouco de uma rota, de uma curva do que ter de fazer

obras monumentais para demonstrar alguma coisa. E, às vezes, consegue-se tanto

com ações simples...

A Polícia Rodoviária  Federal  responde por 6.223km, o que é mais que 10% da

malha nacional. Dividimos nosso trabalho com a Polícia Militar Rodoviária. Temos 18

delegacias,  35  postos,  3  a  serem  implantados.  Esses  dados  demonstram  que

trabalhos  já  vêm sendo  feitos  pelas  polícias  diuturnamente,  pela  BHTRANS,  pela

Guarda Municipal, por todos esse órgãos que estão preocupados com o que vem

ocorrendo. Não se trata de arrecadação, mas sabemos o reflexo disso. Como disse

um colega citando um antigo ditador: uma pessoa é uma pessoa, mas quando são 40

mil, trata-se apenas de um número. Nós estamos preocupados com cada uma dessas

pessoas  e  não  com  a  quantidade  de  autuações.  As  autuações  existem  para

demonstrar que a fiscalização é feita. Concordo plenamente com que ela ainda não é

efetiva,  não é  como deveria  ser,  mas,  senhores,  estamos  agora  na  casa dos  70

milhões de veículos. Se juntarmos a Polícia Militar, a BHTRANS, a Guarda Municipal,

o Corpo de Bombeiros e todas as polícias do País, não temos 1 milhão de policiais.

Portanto,  mais  que  de  educação,  precisamos  da  conscientização  de  um  pai  no

momento de entregar a chave do carro a seu filho.

Lendo uma matéria sobre embriaguez alcoólica, pude constatar a vergonha nela

existente.  Vim  do Rio  de  Janeiro,  onde trabalhei  e  cujo  policiamento  chefiei  pelo

período de 2010 a 2011, e a Lei Seca funciona para quem quer que seja. Os policiais

vão-me entender, aquele velho jargão “você sabe quem está falando?” e carteirada,

para mim, não servem para nada. Todos são iguais no trânsito, seja magistrado, seja

Deputado, seja Senador, seja Presidente, seja policial. Isso já se encontra implantado

no Rio. E ainda vemos, pelos jornais,  pessoas tentando burlar a lei.  Quero que a

educação tome conta disso, se, em casa, não se faz nada.

Teste de alcoolemia: 11 mil;  137 prisões; 27 mil  acidentes.  São dados de 2011,

senhores. Foram 1.303 mortos. Precisamos reduzir esse número, e é o que a ONU

deseja.  Digo  aos  senhores  que  a  situação  está  complicada,  mas  tem  solução.
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Começamos alguns trabalhos, e aí está o resultado. Não é aquele que desejamos,

pois queremos zero de mortes no trânsito. Mas realizamos vários trabalhos: são os

policiais  tentando fiscalizar,  são os  estudos feitos,  os  convênios  firmados  com as

escolas,  as palestras que proferimos.  A preocupação da Polícia Rodoviária  é que

esse número seja decrescente a cada dia que passa.

Variação  de  feridos:  uma  média  de  4%.  Dizem-me  que  é  muito  pouco,  mas,

infelizmente, só podemos mostrar à imprensa desse jeito, com o número real. Isso

porque,  se  mostrarmos  para  a  imprensa  número  relativo,  ela  não  quer  saber.  A

imprensa  quer  saber  que  no  ano  passado  ocorreu  um  acidente;  se  este  ano

ocorreram dois, isso representa 100% de aumento. E a frota, e os condutores, e as

rodovias, será que isso não faz parte? Mas trata-se de algo cultural, que nós vamos

mudar. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar estão dispostas a mudar essa

realidade. Será uma encrenca, uma briga, porque o cidadão acha que os órgãos de

segurança  não  estão  fazendo  nada.  Estamos  perdendo  colegas  atropelados  por

imprudência.  A sociedade  toda  sofre.  Nós  somos  sociedade.  Não  existe  um  ser

apático com o que acontece.

E aí temos uma variação de morte, com uma redução de 5,6%. O carnaval em

Minas Gerais foi o melhor do País. Fizemos vários trabalhos, tais como implantação

de radares, fiscalização, trabalho com foco. Senhores, a nossa é a maior malha viária

do País, portanto, temos de trabalhar com foco. Minas Gerais tem 4 pontos críticos,

dos 60 maiores do País: 2 na BR-040 e 2 na BR-381. E estamos atacando justamente

esses  pontos.  E  com  isso  vêm  as  ações.  Estamos  trabalhando  e  queremos  ser

cobrados pelo nosso trabalho. Criamos um grupo de estudo de acidentes dentro da

Superintendência da Polícia Rodoviária Federal para quê? A Inspetora Flávia já me

falou do bom relacionamento que tem lá. Queremos utilizar o Cefet para nos ajudar

nesse estudo porque tive de disponibilizar policiais para fazer tal estudo, diretamente.

E são coisas simples.

Os senhores podem ver na segunda imagem que ônibus paravam na rodovia para o

cidadão entrar. Quando falamos em tirar o ponto da rodovia, foi um deus nos acuda.

Disseram que ficaria longe, mas é melhor ficar longe e a pessoa chegar do que ficar

perto e ela nunca chegar. Dos nove pontos, conseguimos tirar oito, porque o outro
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não dava problema.  Mas  foi  um  trabalho  feito  em parceria  com outros  órgãos:  a

Polícia Rodoviária não trabalha sozinha. E agora sei que temos mais um parceiro

forte, que é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É nossa parceira, responsável,

porque tem coragem.

Ações conjuntas são feitas com vários órgãos com que trabalhamos. Queremos

listar para demonstrar que realmente trabalhamos. Além desse trabalho, trabalhamos

no combate à criminalidade, em apreensão de drogas, apreensão de contrabando,

tentativas  de  extirpar  o  trabalho  escravo  que ainda existe  no  nosso Estado.  E a

Polícia Rodoviária, juntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego, tem adotado

ações  ferrenhas  nesse  sentido,  para  acabar.  Trabalhamos  também  com  o  meio

ambiente. Fazemos todos esses trabalhos além de combater o acidente de trânsito.

Esse trabalho foi tema e acabou ganhando um prêmio da Volvo. O trabalho rodoviário

foi  implementado aqui  em Minas pela Inspetora Flávia e pelos colegas que estão

aqui. São policiais rodoviários federais que estão trabalhando há muito tempo com

isso. Não tem valor parar o cidadão para fazer a fiscalização e mostrar a ele o que

está  acontecendo.  As  pessoas  acham que certas  coisas  só  acontecem  em outro

mundo, em outra galáxia. Não, elas acontecem aqui mesmo. É o buraco demonstrado

ali. Vocês podem falar que não é problema meu, mas não é problema meu até que

alguém perca a vida. Esse é um problema nosso, muito bem dito pelo Osias, a quem

dou os parabéns. Quem está morrendo, quem está se envolvendo em acidentes?

Estamos trabalhando no combate, na educação, no estudo, e o que precisamos

agora  é  continuar  esse  trabalho.  Estou  muito  feliz  com  esta  mesa  muito  bem

composta pelos ouvintes porque sei que isso não vai acabar aqui. Na segunda-feira

estaremos nos volantes dos nossos carros, estaremos em nossas casas, estaremos

transitando pelas ruas,  trafegando pelas  rodovias  federais,  estaduais e municipais

com  a  consciência  maior.  E  agora  somos  co-obrigados.  A responsabilidade é  de

todos. A Polícia Rodoviária Federal está à disposição dos senhores. Podem sugerir,

podem questionar,  podem perguntar  o que está  sendo feito.  Precisamos de mais

vozes, mais participantes para podermos contagiar a população brasileira num bem-

estar,  para que ela não continue perdendo vidas em decorrência de imprudência,

imperícia e negligência. Não poderia deixar de citar isso, que já tinha até comentado
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com o Deputado João Leite, na Superintendência. Fico muito angustiado quando vejo

alguém denominar rodovia da morte, curva da morte. Realmente não aceito porque

nenhuma rodovia, nenhuma estrada, por si só, mata. Ela precisa da ação humana. E

é essa ação humana, juntamente com a imprudência, que causa isso.

Espero,  com sinceridade,  a  partir  da  finalização  deste  ciclo  em  si,  mas  com  a

continuidade do trabalho, que tenhamos mais parceiros e que a preocupação não

esteja encabeçada por algumas pessoas somente, mas por todo brasileiro, para que,

a partir da educação familiar, da educação na escola e da participação efetiva dos

órgãos de segurança na fiscalização efetiva, tenhamos um Brasil  mais unido para

reduzirmos os acidentes e as atrocidades que acontecem nas rodovias. Infelizmente,

enquanto  eu  falava,  uma ou  duas  pessoas  provavelmente  morreram  no  trânsito.

Espero que saiamos desse quadro e consigamos atingir a proposta da ONU. Muito

obrigado. Bom dia a todos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de "slides".

Sr. Presidente - Agradecemos ao Inspetor Davi Stanley Bomfim Dias. Por meio do

senhor, Inspetor, em nome da Assembleia e das comissões que estão realizando este

ciclo, quero agradecer de forma especial à nossa gloriosa Polícia Rodoviária Federal,

porque sabemos que,  mesmo diante das dificuldades,  mesmo diante  do pequeno

quadro, tem feito um trabalho importante para o trânsito de Minas Gerais e do Brasil.

Quero lhe dizer que já havíamos conversado anteriormente, eu, a Deputada Maria

Tereza Lara e o Deputado João Leite, que se encontra lá no fundo do Plenário, sobre

o desdobramento deste ciclo, porque não podemos parar por aqui. No final do ciclo,

ainda hoje,  vamos apresentar um requerimento ao Presidente da Casa, Deputado

Dinis  Pinheiro,  para  que  possamos  criar,  dentro  das  possibilidades,  na  TV

Assembleia, um programa para tratar especificamente desse assunto, semanalmente,

fazendo com que o nosso Siga Vivo continue tendo um espaço especial por meio da

TV Assembleia. Com a palavra, o Comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia

Militar de Minas Gerais, Ten.-Cel. PM Roberto Lemos.

Palavras do Ten.-Cel. PM Roberto Lemos

Ilmo. Deputado Bosco,  na pessoa de quem cumprimento toda a Mesa e toda a

plateia presente, inicialmente gostaria de manifestar a nossa satisfação pelo convite -
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agradeço à Assembleia por ele -, principalmente por dividir a Mesa com tão ilustres

autoridades. Destaco a presença do meu Prof. Osias Baptista, nosso professor do

curso  de  especialização  em  transporte  e  trânsito.  Ele  é  uma  pessoa  muito

comprometida com a causa, possui  profundo conhecimento dela e contribui  muito

para essa área. Não trouxe uma apresentação, mas vou falar de alguns tópicos que

considero interessantes para a nossa reflexão sobre o dia a dia da nossa vivência.

Completo  agora  20  anos  de  atividade operacional  na  área de trânsito,  dos quais

passei 6 anos na Polícia Rodoviária Estadual e um pouco mais de 13 anos junto ao

Batalhão de Trânsito, os últimos 5 anos como Comandante. Então, podemos falar um

pouco da nossa experiência vivida no dia a dia. Parece até que foi combinada a fala,

a sequência, o que íamos dizer. Falar hoje sucedendo esses especialistas fica até

mais  fácil.  Ontem não tive  oportunidade de participar  no  seminário,  já  tinha  feito

minha inscrição, mas perdi meu pai na quarta-feira. Ontem fiquei impossibilitado de

comparecer aqui. Estou usando isso para quê? A dor que estou sentindo é a mesma

das pessoas que perdem um ente querido, um filho, o pai, o esposo, um amigo. Não

é uma coisa fácil.

Ao longo destes 20 anos, temos participado muito do sofrimento e da dor de várias

famílias.  Somos  basicamente,  a  Polícia  Militar  e  a Polícia  Rodoviária  Federal,  os

órgãos  de  trânsito  como um  todo,  os  primeiros  a  chegar  no  local  da  ocorrência.

Muitas  vezes  nos  deparamos  com  uma  cena  trágica,  com  corpos  mutilados,

trucidados, destruídos, e isso não é passado ao público. Somente quem vive essa

situação tem um pouquinho de direcionamento e cuidado, utilizando isso para tentar

ser um multiplicador nas ações de segurança no trânsito.

Listei  alguns  tópicos  para  a  minha  apresentação.  Vivemos  numa  época  de

escassez de recursos em todos os sentidos, principalmente de recursos humanos.

Temos que utilizar as palavras-chave: integração, ação conjunta e parceria. Devemos

otimizar  nossos  esforços nessas atividades,  utilizar  todos os entes federados e o

efetivo disponível para reduzir um pouco esta trágica época em que vivemos, com um

aumento crescente do número de mortes no trânsito.

O jornal de ontem mostrou que, no mês de maio, tivemos um acréscimo de mais de

340 mil veículos novos em nossa frota. Se mantivermos esse acréscimo durante 12
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meses,  teremos  mais  4,7  milhões  de  veículos  ao  ano  em  nossas  vias.  Onde

colocaremos tantos veículos? Em Belo Horizonte, a frota cresceu 111% nos últimos

10  anos,  e  a  frota  de  motocicletas,  que  é  uma constante  preocupação,  teve  um

aumento de 263%. O Corpo de Bombeiros, que está presente, é testemunha “in loco”

do aumento do número de acidentes com motocicletas e suas vítimas, que ficam com

sequelas para sempre.

Tratarei especificamente dos acidentes ocorridos em Belo Horizonte, que é a minha

área de atuação. Nos últimos cinco anos, tivemos um aumento de 30,9% da frota,

uma média de 6% ao ano. Os acidentes subiram 40,1%, com uma média de 8% ao

ano.  Estamos vendo que a frota  está  crescendo e  os  acidentes estão  crescendo

quase na mesma proporção. Temos que analisar essa situação. A redução do IPI para

aquisição de veículos novos é interessante? Sim, até certo ponto, mas temos que

avaliar o custo-benefício das ações tomadas no nosso país e os resultados advindos

delas. A motocicleta se tornou um veículo barato. Com o dinheiro da passagem, o

cidadão  compra  a  motocicleta  e  paga  o  combustível,  não  fica  parado  no

congestionamento, pois passa entre os veículos, diminui o tempo de deslocamento e

tem um conforto maior, porque a velocidade média de ônibus é em torno de 18km/h e

cai para 6km/h no horário de congestionamento. É uma situação muito complicada.

Ao utilizar o ônibus, além da falta de conforto, há o tempo de deslocamento.

Na semana retrasada, tive oportunidade de participar do lançamento da campanha

de redução de mortes causadas por motocicletas no Hospital João XXIII, onde vimos

o quadro caótico daquele Hospital,  com todos  os leitos  ocupados,  principalmente,

com motociclistas.  Pergunto-me o  que podemos fazer.  O que os órgãos têm que

fazer?  Falta  integração.  Temos  que fazer  um esforço  comum  e  direcionado  para

minimizar os impactos dos acidentes de trânsito e evitá-los. Falta uma política pública

específica para essa área. Já vimos que as mortes no trânsito têm sido um problema

de saúde pública. Temos que definir  e estabelecer uma política voltada para essa

área.

Em  se  tratando  de  formação  e  educação,  posso  afirmar  que  a  formação  é

inadequada  e  deficiente.  O  condutor  que  entra  num  centro  de  formação  para

aprender a dirigir, após completar toda a parte burocrática e o treinamento técnico,
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não sai habilitado para dirigir  automóveis em nossas vias. Do motociclista nem se

fala: ele treina numa pista fechada, faz um oito somente na primeira marcha, mas não

conhece o funcionamento do trânsito aqui fora. A legislação tem que ser mudada, tem

que ser adequada. Temos que mudar a forma de treinamento dos nossos condutores

para  revertermos  esse  quadro.  O  resultado  dessa  formação  deficiente  é  que  o

condutor é despreparado, intolerante, mostra falta de educação no trânsito e para o

trânsito,  sem  cordialidade,  sem  gentileza,  querendo  levar  vantagem  em  tudo.  O

resultado final é o aumento do número de acidentes.

O  Inspetor  que  me  antecedeu  falou  sobre  fiscalização.  Hoje  atribui-se  muito  o

número  de  acidentes  à  falta  de  fiscalização.  Temos  sido  muito  interpelados  pela

imprensa, principalmente pela falta de fiscalização em Belo Horizonte, nas estradas,

no Estado como um todo. O problema principal não é a falta de fiscalização, para a

qual  temos  feito  um  esforço  muito  grande.  O  Inspetor  mostrou  os  números  de

acidentes  nas  rodovias  federais.  Considerando  2010  e  2011,  utilizamos  a

administração da unidade para trabalhar na rua, nos finais de semana e à noite, com

ações pontuais e inteligentes para aumentar a fiscalização em Belo Horizonte e tentar

reduzir o número de acidentes.

Aumentamos em 9% o número de operações. Conseguimos aumentar os veículos

fiscalizados em 23%: saímos de 120.770, em 2010, para 148 mil, em 2011. Em 2010,

apreendemos 11.900 veículos  e,  em 2011,  13 mil  veículos,  com aumento de 9%.

Tiramos de circulação em Belo Horizonte, em 2010, 2.050 inabilitados e, em 2011,

2.272.

Hoje, tirar carteira é caro, e pagar multa compensa para o cidadão que dirige sem

habilitação. Se ele tiver sorte e não for parado em uma “blitz”, conseguirá dirigir vários

anos  sem ser  habilitado.  Atualmente,  todos  os  dias,  em todas  as  operações que

realizamos, alcançamos um número de inabilitados muito grande, principalmente nas

“blitze” da Lei Seca que realizamos à noite e nos finais de semana.  São aqueles

domingueiros, que deixam seus veículos guardados e, nos finais de semana, saem

para circular, bebem e viram agentes em potencial.

Então, temos feito um esforço muito grande nesse sentido, e os resultados têm sido

positivos. Entretanto, ainda impera a sensação de impunidade no seio da sociedade,
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pois  a  legislação  é  frágil.  O  cidadão  que  comete  uma  infração  hoje  tem  várias

instâncias recursais: primeiro, a defesa da autuação, em 15 dias; depois, a defesa da

penalidade,  em  mais  30  dias;  além  disso,  pode  recorrer  ao  Cetran,  em  segunda

instância, até seu recurso ser julgado. Findo esse prazo, se for  submetido a uma

penalidade, como suspensão do direito de dirigir, abre-se um processo administrativo

no Detran, para ele ter o direito de defesa, do contraditório, etc. Isso passa de um

ano. A sensação hoje é que quem comete infração no trânsito não é punido, não dá

em nada. A pessoa pode até ser punida pecuniariamente, com o valor da multa, e

pode ter seu direito de dirigir suspenso findo esse prazo, mas a sensação imediata de

punição não existe, e, a meu ver, ela seria fundamental. Errou, tem que ser punido na

hora, para servir de exemplo para os demais, para os que estão passando e vendo.

Um colega nosso nos mostrou uma ocorrência de embriaguez em que o cidadão não

foi punido, e isso vai refletindo na sociedade, aumentando o caos em que vivemos.

Em  se  tratando  de  mobilidade  urbana,  já  falamos  do  aumento  da  frota.  Os

movimentos  populares  e  manifestações  que  ocorrem  em  Belo  Horizonte  têm

comprometido  significativamente  a  fluidez  do  trânsito.  Em  2011,  houve  150

manifestações; em 2012, de janeiro a maio, já aconteceram 63, lembrando que, em

janeiro, há as férias e ninguém faz manifestação e em fevereiro é o Carnaval. Em

março, houve 31 manifestações. Houve um dia em que houve três simultaneamente,

e não há trânsito que suporte esse bloqueio de pistas e o transtorno que gera para

toda a sociedade. Além disso, nossa cidade virou um canteiro de obras - esse é um

mal  necessário,  pois  usufruiremos  delas  futuramente.  Não  somos  contra  as

manifestações, que são um direito legítimo e legal dos cidadãos, mas entendemos

que elas devem ser regulamentadas, com horário, local, dias da semana, volume do

som e lugar por onde o caminhão passar estabelecidos. O transtorno é enorme e o

direito de um termina onde inicia o do outro. Eu entendo dessa forma.

A matriz de transporte que escolhemos foi a rodoviária. Há ônibus e o metrô, que

tem  apenas  28km  em  Belo  Horizonte  e  passa  quase  fora  do  Centro,  porque  foi

utilizado o leito da via férrea. A zona de atração das pessoas em Belo Horizonte – que

são os “shoppings”, a área hospitalar e a Savassi – não é atendida pelo metrô. O

metrô transporta apenas 150 mil pessoas por dia, ao passo que o ônibus transporta
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mais de 700 mil pessoas por dia.

A topografia da cidade não contribui. Na semana passada, participei de um debate

com a presença do pessoal da Sudecap. Eu disse para eles que os buracos que a

cidade tem em suas vias são depressões. Acharam que eu estava brincando, mas eu

estava  falando  sério.  Após  as  correções  feitas  pelas  empresas  terceirizadas  da

Sudecap, a depressão virou uma lombada. Nossas vias ou têm depressão, ou têm

lombada, não sei o que é pior.

Não  existe  integração  de  transporte  metropolitano  e,  principalmente,  plano  de

contingência de transporte, de calamidade, de desastre e de queda de energia. Em

Belo Horizonte temos um plano conjunto – e a atuação aqui é muito boa –, feito pela

Polícia  Militar,  através  do  BPTran,  pela  BHTRANS, pela Guarda Municipal  e  pelo

DER. Atuamos, planejamos e executamos em conjunto. Não sei o que seria da cidade

se não houvesse essa integração, essas ações conjuntas. Ligamos, conversamos,

nos reunimos e estabelecemos procedimentos.

Outra situação grave em termos de mobilidade, em Belo Horizonte, é a seguinte:

quem chega do Rio de Janeiro e entra na BR-356, que termina na Av. Nossa Senhora

do Carmo, não tem uma zona de transição de rodovia para trecho urbano. Foi isso

que ocasionou aquele grave acidente na Av. Nossa Senhora do Carmo. O motorista

vem com comportamento de rodovia, dirigindo em alta velocidade e se assusta com a

via  urbana,  com  radares,  com  semáforos,  com  volume  de  trânsito  e  com

congestionamento.  Devido  a  isso,  não  consegue  parar  o  caminhão  e  provoca

tragédias, como a que ocorreu recentemente. Obras de grande porte são também

uma solução para minimizar e diminuir o número de acidentes na cidade. O Anel Sul,

o  Anel  Norte,  a  duplicação  do  Anel  Rodoviário  são  obras  sem  previsão,  mas

fundamentais para aumentar a segurança e reduzir o número de acidentes.

Por fim, reafirmo, sem defender, que o problema não é apenas fiscalização. Somos

pregados na cruz como Jesus Cristo; atribuem a nós toda a responsabilidade pelos

problemas de trânsito, pelas mortes no trânsito, pelas falhas humanas, que são mais

de 90%. Eu atribuo quase 100% dos acidentes a falhas humanas. Outros atores têm

que entrar  em execução,  fazer  sua parte,  assumir  seu papel  e se  engajar  nessa

causa.  Temos que convocar  a  sociedade,  fazer  o  que está sendo feito  aqui  pela
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Assembleia  Legislativa.  Esta  é  uma  iniciativa  louvável.  Temos  que  convocar  a

sociedade a participar  dessa causa,  a se comprometer  com a causa de todas as

formas,  porque  quem  está  morrendo  são  nossos  pais,  filhos,  irmãos,  esposas  e

maridos.  Acredito  que temos  a  obrigação  legal  e  moral  de  reverter  esse quadro.

Temos que nos unir pela vida. Agradeço mais uma vez, destacando a iniciativa da

Assembleia Legislativa. Bom dia.

O Sr. Presidente - Nós que agradecemos, Ten.-Cel. Roberto Lemos, representando

aqui o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais.

Agradecemos  as  sugestões  recebidas  até  agora  pelos  internautas  que

acompanham  atentamente  este  ciclo  de  debates.  Queremos  informar  aos

telespectadores da TV Assembleia que aqueles que desejarem participar enviando

sua sugestão podem acessar o “site” da Assembleia, que é www.almg.gov.br, abrir o

“link” do ciclo de debates e acessar o formulário disponível. Fica aí o nosso convite

aos telespectadores para participarem conosco, enviando à Assembleia Legislativa

sugestões, perguntas ou comentários.

Neste  momento  passamos  a  palavra  à  nossa  próxima  expositora,  Sra.  Rosely

Fantoni, Gerente de Educação para o Trânsito do – DER-MG, para a sua exposição

sobre o tema “Sociedade e governos na busca da redução dos acidentes de trânsito”.

Palavras da Sra. Rosely Fantoni

Bom dia  a  todos  aqui  presentes.  Bom  dia  à  Mesa.  Trago  os  cumprimentos  do

Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas Carlos Melles e do Dr. José

Elcio  Monteze,  do  DER.  Parabenizo  a  iniciativa  da  Assembleia  Legislativa,  o

Deputado Bosco, a Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado João Leite.

Tive a oportunidade de participar de vários encontros no interior. Estive em Betim,

Valadares,  Uberlândia  e  Juiz  de  Fora.  Agora  estou  em  Belo  Horizonte.  Achei

extremamente  interessante a oportunidade de a  população manifestar-se  e  de  os

técnicos apresentarem as dificuldades que têm no trânsito, na questão da violência.

Ouvi também a experiência triste e sofrida de pais e parentes. Como isso dói, como

isso é uma ferida que temos a impressão de que não cicatriza nunca. No início da

semana, estava dando uma palestra para o curso de sinalização e comentava como o

acidente de trânsito está tão perto de nós. Comentei que, no mês de julho, várias
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situações colocaram-me perto do acidente de trânsito. Acredito que também vocês

passam por isso. É só começar a colocar a memória em dia e verão que estão perto

do acidente. Comentei que estava um dia em casa, era domingo depois do almoço, e

a minha filha atende o telefone e, de repente, começa a ficar agitada. Eu fiquei atenta

a isso, pois mãe deve estar ligada a tudo. Ela desliga o telefone e fala: “Mãe, o meu

amigo  matou  uma pessoa”.  Pergunto:  “Como  matou  uma  pessoa?”.  “Matou.  Ele

estava subindo de carro para almoçar no BH Shopping e, de repente, uma pessoa

passou na estrada. Ele pegou a pessoa e acha que a matou. Mãe, vamos lá comigo,

ele  está  sozinho  e  desesperado”.  Sei  que  foi  um  acidente,  a  pessoa  estava

alcoolizada  e travessou na frente do  carro.  Havia uma passarela,  mas ela  não a

utilizou. Mas uma pessoa alcoolizada vai utilizar a passarela? Temos, então, todo o

drama de um rapaz que mata uma pessoa e fica com isso na consciência. Comentei

também que estava perto do DER, na hora do almoço, e, de repente, vejo uma amiga

na  Av.  dos  Andradas,  perto  da  região  hospitalar,  e  um  ônibus  parado.  Vou  lá  e

pergunto o que está acontecendo. De repente, vejo um motociclista que tentou passar

entre o carro da minha amiga e o ônibus, mas não deu conta porque estava com dois

botijões de gás e caíram estes e o motociclista, batendo no seu carro e no ônibus.

Vemos, então, a vida de tantas pessoas sendo modificada naquele minuto, por causa

de um acidente. Para fechar o meu mês, quando estava indo para Juiz de Fora a fim

de participar do ciclo de debates,  no carro da Assembleia – e o Professor  Chan,

companheiro, não me deixará mentir aqui -, vemos sinalização e polícia. O que está

acontecendo na estrada? Tem um barranco e, lá embaixo, um desses ônibus que

levam  cantores.  Como a  estrada  estava  sinalizada  e  a  polícia  já  estava  lá,  não

paramos para não atrapalhar o trânsito. Quando cheguei a Juiz de Fora, perguntei o

que tinha acontecido, pois ficamos curiosos. Era a filha do Martinho da Vila, a cantora,

e sua equipe que tinam caído ali. Vejam como isso está perto de nós. Para fechar, se

é que ainda tem mais, nesta semana estava em casa e a minha filha me liga dizendo:

“Mãe, um motociclista acaba de bater no meu carro. Só perguntamos: “Alguém se

machucou?”. “Não, mãe, ele está em pé, está aqui, ele se desequilibrou e só bateu e

amassou o meu carro”. Graças a Deus. Mas vejam como isso está perto de nós.

Enquanto psicóloga, fico analisando o comportamento e vejo que a tendencia das
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pessoas é errar.  Às vezes,  isso ocorre em razão de questões emocionais  e pela

subjetividade de cada um. A tendência é errar. O que tem procurado fazer o DER, já

que sabemos que, mesmo tendo a informação, a pessoa erra? Querem um exemplo?

Muitos aqui vieram no veículo no banco de trás e não colocaram cinto de segurança.

Muitos aqui fiscalizam e usam celular ao volante. Sabemos o que está acontecendo,

e esta população presente neste Plenário é informada.

Diante disso, o que temos feito? Temos de entender que a via é importante, é foco

de desenvolvimento e é um modal rodoviário extremamente necessário, pois mais da

metade do que comemos, vestimos e usamos passa pelas rodovias. Essa foi uma

opção política, e, agora, temos de lidar com isso. Mais de 26.000km de rodovias são

da nossa responsabilidade, e ainda há as rodovias federais, com um grande volume

de  tráfego,  que  pode  viabilizar  ou  proporcionar  um  acidente  devido  ao  grande

deslocamento. O Estado está em uma posição geográfica que faz com que quem vai

do  Sul  para  o  Norte  e do  Leste  para o  Oeste  passe por  Minas Gerais.  A nossa

topografia é muito acidentada, o que faz com que o tráfego seja elevado, aumentando

o risco de acidentes. As pesquisas informam que temos de integrar os esforços do

fator humano, dos veículos, da via e do meio ambiente, para conseguirmos resultados

satisfatórios. Não adianta termos somente uma parte da rodovia funcionando bem.

Tem de haver a integração. Isso tudo tem causado um prejuízo para mim e para você,

pois quem paga por aqueles acidentes somos nós. Não adianta dizer: a vida é minha,

faço o que quiser e não estou nem aí, pois vivemos em uma coletividade. Muitas

vezes  escutamos  isso  nas  estradas.  Muitos  desses  acidentes  poderiam  ter  sido

evitados, adotando-se um comportamento defensivo. Isso depende da consciência,

da informação e da educação de cada um, mas também de uma cultura de prevenção

de acidentes.

A  partir  disso,  o  que  temos  feito?  O  Estado  de  Minas  Gerais  investiu

R$8.000.000.000,00, de 2003 a 2012, na melhoria da qualidade e da quantidade de

vias,  a fim de proporcionar  às  pessoas o direito  de ir  e  vir.  Com a melhoria das

condições, em 2002, estavam em bom estado de conservação 36% da nossa malha.

Em 2011, conseguimos melhorar 73% da nossa malha. Isso foi um bom resultado,

pois  proporcionamos  às  pessoas  condições  boas  de  deslocamento,  mas,  quando
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deixamos uma estrada em bom estado de conservação, o que acontece? Há excesso

de velocidade.

Também há o excesso de peso. O motorista não quer que tenha buracos na pista,

mas trafega com excesso de peso, para levar vantagem em relação aos outros, pois

ainda não entende que ele é um dos grandes prejudicados. O que temos feito para

controlar  o excesso de carga e tentar  garantir  a  segurança? Todos sabem o que

acontece quando um veículo trafega com excesso de peso. Um bom exemplo disso

foi o que aconteceu na Av. Nossa Senhora do Carmo. Para tentarmos minimizar esse

transtorno do acidente e do dano a um bem público,  que é a  estrada,  temos 74

praças  de  pesagem.  Em  2011,  fiscalizamos  mais  de  3.500.000  veículos.  Apenas

98.000 foram autuados,  ou  seja  2,74%.  Dizem  que queremos  arrecadar  dinheiro.

Vejam, por meio desse dado estatístico, que isso não é verdade.

No que diz respeito ao excesso de velocidade, a redução e o controle da velocidade

trazem segurança e ordenam o trânsito? Isso já foi dito aqui. Então cabe ao DER

cuidar disso também. O que temos feito? Instalamos 224 redutores eletrônicos. Vejam

como é interessante isso, pois obtivemos os mesmos dados. Em 2011, 305 milhões

de veículos passaram pelos nossos redutores, e 0,16% foi o percentual de autuação.

Quando se fala em indústria da multa, temos de verificar as estatísticas.

Temos  trabalhado  também  na  redução  dos  pontos  críticos  para  melhorar  a

segurança. Isso é fácil, pois temos realizado um trabalho de avaliação dos boletins de

ocorrência, para sabermos onde há maior número de acidentes, a fim de adotarmos

uma intervenção física. Mais de R$8.300.000,00 foram aplicados no tratamento de

151 pontos, e mais de R$7.500.000,00 foram aplicados no tratamento de 89 pontos.

É muito caro lidar com estrada. Setenta e cinco obras de reforço e alargamento de

pontes. Ponte é sempre um local crítico, porque há a redução da via. É um problema

sério que estamos tentando enfrentar. Das 121 pontes, 92 já estão concluídas.

Com relação ao transporte clandestino, em 2011 e 2012, fizemos uma fiscalização,

uma  abordagem:  de  358  mil  veículos,  56  mil  foram  autuados  e  apenas  3.800

apreendidos. Com relação ao fator humano – essa é a minha responsabilidade no

DER -, temos trabalhado com educação; comandos educativos, que são realizados

na  estrada,  em parceria  com vários  órgãos  do  sistema e  com organizações  não
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governamentais; vários cursos presenciais e a distância; capacitação de professores

por meio de convênio com a Secretaria de Estado de Educação, porque entendemos

que  o  professor  pode  passar  as  informações  e  assim  formar  uma  cultura  de

segurança para a criança; realizamos palestras em empresas em semanas internas

de prevenção de acidente, por achar que o profissional tem que receber informação

também e a empresa é responsável pelo ir e vir dos seus funcionários; fizemos quase

2 mil ações, entre seminários, concursos e exposições, com o objetivo de mobilizar a

sociedade  para  que  ela  entenda  o  que  estamos  discutindo  aqui,  ou  seja,  a

corresponsabilidade  no  processo  de  redução  do  número  de  acidentes.  Um  dos

seriíssimos problemas que enfrentamos é o excesso de velocidade. Você pavimenta,

coloca a via perfeita,  se é que podemos dizer  que existe uma via perfeita,  aí  as

pessoas  excedem  a  velocidade.  Diante  disso,  instalamos  redutor  de  velocidade.

Outros  grandes problemas são a  ultrapassagem em local  perigoso e  não devido;

bebida e direção, principalmente no caso de jovens em vésperas de festas e feriados

e em férias; cinto de segurança no banco de trás dos carros – na estrada, as pessoas

usam cinto de segurança, mas, no banco de trás, não – e nos coletivos, porque eles

já existem nos ônibus interestaduais. Brigamos pelo uso do cinto, mas as pessoas

não o utilizam. No acidente com o ônibus da Mart'nália, filha do Martinho da Vila, 10

pessoas se machucaram porque o ônibus foi virando e, como ninguém estava usando

o cinto de segurança, as pessoas foram jogadas umas sobre as outras, como malas

soltas.

Tenho filho e vocês também devem ter filho, parente, irmão. Lá em casa, encuquei -

essa  é  a  palavra  –  com  a  questão  da  segurança  da  minha  filha,  que  é  minha

responsabilidade como cidadã.  Estou garantindo ela,  mas não estou garantindo o

outro.  Quero  dizer  para  vocês  uma coisa  que sempre  falo  nas  minhas palestras:

temos que tentar trazer outras pessoas para atividades como esta que realizamos

aqui, que, às vezes, chamamos de convertidos em relação à questão do trânsito. Mas

isso não basta, também é preciso haver uma articulação política. Por exemplo, hoje

convidei  a Joana e já  vi  que ela está ali.  Disse-lhe o seguinte:  Joana,  você,  que

coordena um grupo de uma organização não governamental, tem que fazer alguma

coisa.  E  ela  veio  aqui.  Achei  isso  muito  bacana.  Espero  que  seja  mais  uma
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convertida. Esse é o nosso papel pessoal, um papel de influência no grupo em que

convivo,  um papel político de cobrar aqui a continuação do processo. Vou cobrar,

porque esse é o meu papel, é a minha missão. O que a Assembleia vai fazer com

tudo  isso  aqui?  Queremos  saber,  queremos  ir  atrás,  queremos  participar.  Muito

obrigada pela oportunidade.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de "slides".

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação da ilustre expositora Rosely Fantoni,

que representou a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e o DER-

MG.

Antes de conceder a palavra à próxima expositora, registramos que o Sr. George J.

Marques,  Presidente  da  Abetran,  que  seria  expositor  hoje,  não  pôde comparecer

porque  se  encontra  hospitalizado  neste  momento.  Mesmo  assim,  pediu  que

transmitisse um abraço a todas e a todos o desejo de sucesso ao evento. Desejamos

o restabelecimento da saúde do Sr. George J. Marques.

Com a palavra, a Sra. Jussara Bellavinha, Diretora de Atendimento e Informação da

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS –, para a sua

exposição sobre o tema “Sociedade e governos na busca da redução dos acidentes

de trânsito”.

Palavras da Sra. Jussara Bellavinha

Bom dia a todos! Deputado Bosco e Deputada Maria Tereza Lara, agradeço esta

oportunidade, em nome do Presidente da BHTRANS, que,  infelizmente,  não pôde

comparecer e me encarregou de falar  um pouco sobre o trabalho da empresa na

busca da redução de acidentes de trânsito.

O nosso trabalho é muito árduo e grande.  Eu trouxe apenas alguns exemplos,

porque tive de fazer algumas escolhas em função do tempo de exposição que me foi

estabelecido.  Infelizmente,  a  imagem  nem  sempre  corresponde  ao  trabalho  que

realizamos na BHTRANS. Como disse o Osias, órgão de trânsito é sempre visto pela

sociedade  de  uma  forma  meio  tendenciosa.  Isso  não  ocorre  somente  com  a

BHTRANS,  mas  com  os  órgãos  de  trânsito  que  têm  poder  de  fiscalização,

principalmente  se  forem  somente  de  trânsito.  A  polícia,  pela  segurança  que

proporciona à população, tem outra imagem, mas os órgãos específicos de trânsito,
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infelizmente,  costumam  não  ter  uma  imagem  que  corresponde  ao  trabalho  que

realizam.

A questão da segurança de trânsito faz parte do Plano Estratégico da BHTRANS. A

nossa meta de redução de acidentes  está  definida nesse plano.  Temos todas  as

estratégias  de  ação  e  atuação  para  tentar  reduzir  esses  acidentes.  Quando

estávamos  discutindo  a  questão  da  segurança  no  trânsito,  achamos  que  era

importantíssimo ter uma visão da melhoria da saúde e da garantia de vida. Isso faz

parte do nosso plano. Estamos fazendo uma parceria com a Secretaria Municipal de

Saúde há bastante tempo.

Realizamos vários trabalhos em conjunto. Aí, estou citando apenas alguns, não vou

detalhá-los.  Além  disso,  desenvolvemos  também  trabalhos  de  pesquisa  a  fim  de

entender melhor o que acontece, ter informações sobre as vítimas de trânsito, saber a

diferença  existente  entre  os  dados  de  que  dispomos  e  os  dados  que  nos  são

fornecidos por boletins de ocorrência.

Temos várias pesquisas feitas ao longo do tempo com órgãos da saúde que nos

têm mostrado muito a realidade dos acidentes de trânsito em Belo Horizonte, que

ainda são bem piores. Desde 2000 a BHTRANS mantém parceria com o Detran-MG

para  a  manutenção  de  um  banco  de  dados  sobre  acidentes,  feita  por  meio  dos

boletins  de  ocorrência  -  BOs.  O  Detran  faz  uma  seleção  de  todos  os  BOs  que

envolvem acidentes de trânsito. A Marlene é a responsável e está aqui na plateia. A

BHTRANS  faz  todo  o  trabalho  de  tabulação  de  dados  a  fim  de  podermos

georreferenciar e saber o que ocorre na cidade. Ainda não fechamos os dados de

2011.

Em 2010 houve 21.137 vítimas, conforme o banco de dados BHTRANS-Detran a

partir dos BOs. Muitos, num primeiro momento, não aparecem como vitimados, mas

depois aparecem em hospitais como tal. Por isso também fazemos o cruzamento com

o  banco  de  dados  de  internações  hospitalares.  A  Saúde  também  realiza  uma

pesquisa  no  IML.  A partir  de  todos  esses  cruzamentos  temos  uma  visão  muito

próxima do que realmente acontece. Em 2010 houve 262 mortes no trânsito de Belo

Horizonte,  registradas  pelo  banco  de  dados  BHTRANS-Detran.  Ao  fazer  o

cruzamento com o banco de dados da Saúde, verifica-se que mais 30% faleceram
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posteriormente,  chegando  então  a  360  vítimas  de  fatalidade  no  trânsito  de  Belo

Horizonte.  Com  isso,  são  11,4  vítimas  por  100  mil  habitantes,  média  abaixo  da

brasileira, que fica em 18,19 vítimas.

Em 2010, registraram-se 3.064 atropelamentos, que resultaram na morte de 105

pedestres, que faleceram na hora, conforme o banco de dados BHTRANS-Detran. Os

idosos, que são aproximadamente 12% da população, respondem por 29,5% desse

total. Fazemos uma análise muito segmentada, com cruzamentos por dia da semana,

horário, estrato da população e idade. Identificamos um sério problema em relação

aos  idosos  em  Belo  Horizonte.  Nas  outras  faixas  de  idade,  80% das  vítimas  de

trânsito são homens. Na faixa dos idosos, fica meio a meio. Talvez porque os homens

já tenham morrido antes, não é?

Os  gastos  com  internação  hospitalar  pelo  SUS  somaram,  também  em  2010,

R$14.000.000,00,  com  aproximadamente  5  mil  internações.  Se  somarmos  a  rede

privada, isso aumenta muito. Ao pensar nesses valores e no quanto falta trabalhar em

educação e prevenção, lembramos do que o Aílton disse ontem. Na verdade, não

falta dinheiro. Se o dinheiro da saúde fosse revertido para essa área ou mesmo para

outros atendimentos em saúde, área de que a população reclama tanto, talvez se

minimizasse  a  seriedade  da  situação.  Os  pedestres  correspondem  a  41,6%  das

vítimas  de fatalidade no  trânsito.  Em conjunto  com os  motociclistas,  representam

71,37% do total das vítimas em 2010. Pedestre e motociclista são os dois segmentos

mais sérios.

Esse quadro é para mostrar que os números estão aumentando, apesar de todo o

esforço, da consciência, de todo o trabalho não apenas da BHTRANS, mas de todos

os órgãos de trânsito, das polícias, da Guarda Municipal. Em 2010 houve pequena

inflexão.  Os dados de 2011 estão quase fechados,  e parece que houve pequena

redução, ou seja, estamos conseguindo mudar  a curva. O grande crescimento da

frota  e  do  número  de  motociclistas  tem  provocado  esse  aumento.  Quando

estratificamos os dados, vemos que o grande crescimento de acidentes é em relação

a motociclistas.

Queria dizer também que Belo Horizonte foi uma das cinco cidades escolhidas para

o projeto Vida no Trânsito, braço do projeto da ONU de redução de acidentes nos 10
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países que apresentam os maiores índices de acidente do mundo. A ONU e mais seis

parceiros  decidiram, a partir  da definição da Década de Ação pela Segurança no

Trânsito,  estabelecer  programa  nos  10  países  de  renda  baixa  ou  média.  Ao

estabelecer o critério de renda, ficaram excluídos os Estados Unidos, que apresentam

alto índice de  acidentes.  No Brasil  esse projeto foi  denominado Vida no Trânsito.

Ontem o Victor falou sobre ele, porque a Opas é o braço da ONU na América e toca o

projeto  no Brasil  junto  a uma equipe interministerial  e  o Ministério  da Saúde.  Foi

escolhida uma cidade por região do País. No Sudeste, foi escolhida Belo Horizonte,

exatamente porque possui dados de acidentes que permitem acompanhamento.

Há dois fatores de risco no projeto Vida no Trânsito: álcool e direção e velocidade

excessiva  para  cinco  cidades.  Os  demais  fatores  de  risco,  como comportamento

inadequado do motociclista,  do  pedestre  e  do  jovem motorista,  foram definidos  a

partir das oficinas supervisionadas por consultores internacionais trazidos pela Opas

para acompanhar o trabalho. A partir da nossa base de dados, podemos apontar os

locais  onde  ocorrem  os  principais  problemas  de  Belo  Horizonte.  Também  foram

selecionadas  como  fatores  de  risco  as  pessoas  com  as  quais  mais  ocorrem

acidentes.

Nesse projeto contamos com parcerias importantes, principalmente da Secretaria

Municipal de Saúde, do Detran, da Polícia Militar - que tem trabalhado muito conosco

- e, mais recentemente, da Secretaria de Saúde e da UFMG, contratada pela Johns

Hopkins University para fazer o acompanhamento dos dados. Somos medidos e, para

continuarmos no projeto, temos de obter resultados.

Agora vou citar exemplos do que a BHTRANS tem feito. Selecionei alguns. Na área

de fiscalização, a principal ação é a implantação dos radares. Aí está o mapa que

fazemos para estudar os locais de predominância de acidentes, para determinar os

pontos que devem receber radares. Temos feito o controle eletrônico por meio de

radares  fixos  e  móveis,  que  são  os  estáticos.  Também  temos  feito  “blitze”  de

caminhões,  principalmente  nos  corredores,  já  que  há  definição  de  horário;

fiscalização de bares, junto à Guarda Municipal e à Polícia Militar, e implantação de

detectores de avanço de semáforo. São alguns exemplos de fiscalização.

Na  área  de  engenharia,  temos  trabalhado  com  o  projeto  Escola  Integrada,  um
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projeto da Prefeitura em que grande parte dos alunos do ensino fundamental da rede

municipal tem a complementação da jornada na escola por meio de um projeto em

que  não  permanecem  na  escola,  mas  se  deslocam  para  outras  unidades  na

vizinhança, a pé; pode ser casa paroquial, clube, quadra, casas alugadas pela própria

Prefeitura. Lá há várias oficinas. Nesse deslocamento a pé, tratamos do entorno da

escola, treinamos os monitores para fazer o deslocamento seguro dos alunos.

Temos feito um trabalho grande de auditoria de segurança de trânsito. Essa foto

que vemos é de um professor dinamarquês, que veio treinar a equipe da BHTRANS

em auditoria de segurança e fez também a auditoria do BRT. Selecionamos os pontos

críticos de acidentes, com o respectivo tratamento de cada um deles. A partir do ano

passado,  estabelecemos  uma equipe  de  perícia  dos  acidentes.  Não  fazemos  em

todos,  mas  num  percentual.  Determinamos  todos  os  fatores  envolvidos  naquele

acidente: se houve questão viária, de engenharia, de comportamento, enfim, o que

está levando àquilo, a fim de se ter uma ação mais efetiva.

Desde 1995 a BHTRANS começou a fazer um trabalho de educação. Temos hoje

um programa bastante consistente,  iniciado em 1999, que é um programa para o

ensino fundamental. Atendemos por ano 50 mil alunos. Podemos dizer que é o maior

programa do  Brasil.  A única cidade que  chega próximo disso  é  São Paulo,  mas,

considerando-se  que lá  tem cinco vezes  mais  o  número de habitantes,  podemos

afirmar que o nosso é consistente. Levamos os alunos à BHTRANS, inclusive há um

ônibus  que  busca  as  crianças  de  8  a  9  anos  do  3º  ano  do  1º  ciclo  do  ensino

fundamental. Elas vão ao ambiente da BHTRANS, onde há um circo, fazem oficinas,

assistem a peças  teatrais  e  recebem lanche.  A questão é  tratada de forma mais

próxima, com uma linguagem voltada para a criança dessa idade. Já para o ensino

fundamental, na faixa de 13 a 14 anos, há um trabalho feito na escola, no programa

Caravana  Canal  Jovem,  por  meio  de  um  programa de  auditório.  Temos  ainda  o

programa  O  Jovem  e  a  Mobilidade,  iniciado  o  ano  passado,  direcionado  aos

estudantes do ensino médio. No ano anterior, atendemos a 5 mil estudantes, com

ações direcionadas para alunos com 17 anos, que estão no 2º ano do ensino médio.

Além disso, temos inúmeras campanhas educativas. Quem mora aqui na cidade

sabe  disso.  Na  tela  vemos  alguns  exemplos.  Temos  o  trabalho  de  formação  de
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professores.  Todos  os  envolvidos  com  o  trabalho  da  educação passam  por  essa

formação.  Há,  ainda,  a  capacitação  de  operadores  de  táxis,  transportes

suplementares, escolares, que obrigatoriamente têm de passar por curso ministrado

pelo Sest Senat.

Há um trabalho, também, de capacitação de operadores de transporte público no

tratamento do deficiente e do idoso e o curso de pilotagem segura. No ano passado,

oferecemos 60 cursos gratuitos para motofrentistas. Neste ano ofereceremos mais

900. Os cursos são realizados em parceria com o Sest Senat. Além disso, fazemos

palestras em empresas. Enfim, os números da BHTRANS são muito significativos.

A Secretaria de Saúde também faz um trabalho muito grande nessa área. Há o pré-

atendimento SAMU 192. Há o programa do BH Trauma Zero, que trabalha com os

estudantes de Medicina; o Programa Saúde na Escolas, em que todas as escolas

municipais têm um monitor de saúde que trabalha as questões no trânsito. Eles estão

desenvolvendo um programa consistente com os idosos, por meio das academias da

cidade  e  dos  núcleos  de  idosos.  É  um  trabalho  muito  importante,  que  tem  sido

desenvolvido pela Secretaria de Saúde nessa área.

Finalizando, informo que ainda neste ano iniciaremos um programa de proteção ao

pedestre. Fizemos um projeto piloto no ano passado, na região do Mercado Central.

Neste  ano  ficamos  impedidos  de  continuar  o  programa  por  causa  da  legislação

eleitoral  e adiamos nosso programa para depois das eleições.  Mais que convidar,

quero convocar todos que estão aqui, esta comunidade envolvida com as questões

de segurança e educação para o trânsito, a participar conosco desse programa, para

mudarmos o comportamento no trânsito nessa cidade. Mais que o comportamento,

queremos  mudar  a  cultura  para  termos  uma  cidade  mais  cordial,  que  consiga

realmente reduzir os acidentes de trânsito. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de "slides".

O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos  à  Sra.  Jussara  Bellavinha,  representante  da

BHTRANS, sua contribuição e participação conosco, durante todo este evento. Com a

palavra, o Sr. Rodrigo Fabiano da Silva, Presidente do Sindicato dos Proprietários de

Centros de Formação de Condutores de Minas Gerais, para sua exposição sobre o

tema: “Sociedade e governos na busca da redução de acidentes no trânsito”.
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Palavras do Sr. Rodrigo Fabiano da Silva

Bom  dia,  senhoras  e  senhores.  Quero  agradecer  aos  Deputados  Bosco,  Maria

Tereza Lara,  Carlos  Mosconi  e João Leite,  meu ídolo  de infância.  Também quero

agradecer a presença dos demais componentes da Mesa,  especialmente do Prof.

Osias,  com  quem  tive  a  oportunidade  de  trocar  algumas  ideias,  bem  como  a

oportunidade de aprender um pouco com cada um dos integrantes da Mesa e com os

expositores  de  ontem.  Como  participante  deste  evento,  fiquei  muito  feliz,

principalmente por poder mostrar a realidade da formação dos condutores, pois nem

sempre os números aparecem. São números expressivos que tratam diretamente de

quem está na ponta, de quem forma os futuros condutores.

Hoje, o panorama em Minas e no Brasil é este aqui, está neste contexto. Temos

10.953 centros de formação de condutores no Brasil, sendo 1.777 em Minas Gerais.

São  87.624  instrutores  e  diretores  de  ensino  em  geral,  sendo  14.536  em  Minas

Gerais. Veículos de aprendizagem, ainda conhecidos como veículos de autoescolas,

são 63.678 no Brasil e 10.902 em Minas Gerais. No caso da primeira habilitação - o

termo certo é “permissão para dirigir” -, em 2011 foram expedidas 2.380.683 no Brasil,

sendo 283.840 em Minas Gerais.  Esses são dados do Denatran,  do Detran e da

Federação Nacional das Autoescolas - Feneauto.

O  processo  de  habilitação,  em  seu  todo,  está  dentro  dessas  resoluções,

principalmente nas duas primeiras: Resoluções nºs 168 e 169, que tratam de todo o

procedimento de habilitação. A Resolução nº 265 é contraditória e trata de educação

e formação de condutor ao mesmo tempo. A Resolução nº 347 trata da questão das

aulas noturnas. A Resolução nº 358 trata do credenciamento do centro de formação

de condutores e de outras instituições, e a Resolução nº 361 trata da coleta de dados

biométricos,  pois  hoje  os  candidatos  têm  de  colocar  suas  digitais  para  registrar

presença nos cursos de formação e comprovar a carga horária.

As implicações do processo de formação do condutor no Brasil dizem respeito não

somente  àquilo  que  é  feito  nos  centros  de  formação  de  condutores,  mas

principalmente àquilo que é feito a partir  do nascimento do cidadão, aos exemplos

que vamos dando ao longo do tempo para os futuros condutores. Este é um exemplo,

e,  se  há  uma  criança  aqui,  do  lado  ou  na  rua,  observando-se  os  programas
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apresentados pelos expoentes da mídia, se verá que existem pessoas nos carros

sem cinto de segurança. Vejam os veículos de autoridades e instituições, os veículos

do Judiciário – poupei o Legislativo para não ser – xingado aqui –; álcool e direção,

olhem que exemplo maravilhoso do que não deve ser feito.

Outro  exemplo  a  não  ser  seguido  é  o  que  ocorre  nas  portas  de  escolas,  e  a

BHTRANS  trabalha  muito  contra  essa  prática  no  início  de  cada  semestre  letivo.

Vejam este exemplo: um indivíduo pilota uma moto e conversa ao celular. Vejam o

sanduíche,  constatem onde as crianças estão.  E temos de corrigir  tudo isso com

apenas 45 horas-aula teóricas e 20 horas-aula práticas, ou 15 horas para os que

estão fazendo a adição de categoria. Muita gente fala que a formação do condutor é

deficitária,  e  realmente  é.  É  uma carga horária ridícula,  uma pressão enorme da

sociedade,  principalmente  dos  candidatos  ávidos  por  suas  habilitações,  querendo

fazer o exame a qualquer custo. E as empresas também são pressionadas.

O processo de formação do condutor tem quatro vertentes: o centro de formação de

condutores, que se encontra na ponta, a questão da educação, da cidadania e de

políticas públicas. O centro de formação de condutores vem fazendo a sua parte,

algumas empresas entendem a mudança exigida pela sociedade, principalmente por

parte dos nobres colegas capacitados no quesito trânsito.  Precisamos qualificar  e

capacitar os profissionais, capacitar e requalificar os empresários, pois muitos ainda

têm a mentalidade de autoescola.

No  quesito  políticas  públicas,  dependemos  muito  desta  Casa  Legislativa  e,

principalmente, do governo federal. Há necessidade de uma uniformização, em nível

nacional, do processo de habilitação. Temos hoje um Código de Trânsito retalhado em

27 subcódigos interpretados por cada Estado. Quanto ao controle rígido da abertura

de centros de formação de condutores e de clínicas médico-psicológicas, graças a

Deus, nós os temos em Minas Gerais.  Há alguns anos, a abertura de centros de

formação de condutores era desenfreada, mas hoje há um controle rígido disso, o

que permite  ao Detran auditar  e fiscalizar  melhor  as  empresas em Minas Gerais,

observando-se um grande avanço na melhora da qualidade dos serviços prestados,

além de se retirarem de circulação profissionais e empresas inidôneas.

A implantação  do Exame Nacional  de  Examinadores  de  Trânsito  -  Enet  -  e  do
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Exame Nacional de Instrutores de Trânsito - Enit -, é fundamental para que tenhamos

profissionais mais preparados e qualificados para a realidade do trânsito. Quanto à

avaliação  do  centro  de  formação  de  condutores,  nós  a  entendemos  não

simplesmente exigindo um índice de aprovação, mas, principalmente, exigindo uma

estrutura técnica e física que esteja de acordo com a importância do trabalho e da

prestação de serviço à sociedade.  Seria uma avaliação, como era feita há alguns

anos,  nos  moldes  das  universidades.  Isso  é  de  fundamental  importância,  e

acreditamos que esta Casa Legislativa pode-nos ajudar nesse sentido, bem como o

Detran-MG. Em relação ao novo modelo de processo de habilitação para os futuros

condutores, nós o encaminhamos por meio da Federação Nacional das Autoescolas.

Fizemos um trabalho há poucos dias com a Coordenação de Educação de Trânsito

do Detran, para atingirmos uma nova mentalidade. E a Rosely poderia nos ajudar

como participante de uma das câmaras temáticas de habilitação do Detran, porque

entendo que o trânsito, hoje, é muito diferente do de alguns anos. E isso não é culpa

do Detran nem dos centros de formação dos condutores, que trabalham a formação

do condutor. O meu pai se habilitou há 50 anos; eu me habilitei há 23 anos; e o meu

filho, há seis meses. A diferença do exame do meu pai para o exame do meu filho foi

mínima, mesmo assim o trânsito não mudou de forma mínima. Precisamos repensar

essa situação. Para isso sugerimos a adição para todas as categorias, e não mais a

mudança, simplesmente. Essa adição teria que ser: quem pode mais anda mais. Ou

seja, tem a categoria B e não poderia passar para a categoria C ou outras. Teria que

passar de uma em uma.

Problemas  que  vemos  em  relação  à  formação  de  motociclistas:  a  pessoa  se

habilita, hoje, numa moto pequena, de 125cc, e pode pilotar uma moto de mais de

1.000cc. Comentei isso com o Dr. Osias ontem. Como uma pessoa pode habilitar-se

numa  moto  de  125cc  e,  depois,  pilotar  uma  moto  de  1.300cc?  As  reações  são

completamente diferentes. É mesmo que formar um condutor num carro pequeno e,

depois, dar-lhe um carro de Fórmula 1 para pilotar. São veículos distintos. Acredito

que devemos ter  divisão para as categorias de acordo com as cilindradas e uma

categoria específica para aqueles que são trabalhadores, que são profissionais das

motocicletas.
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Curso teórico de natureza técnica com carga horária básica de 40 horas-aula: isso

seria  válido  para  qualquer  uma  das  categorias,  porém  devemos  ter,  hoje,

especificamente, aulas teóricas voltadas para cada categoria, para motocicleta, para

ônibus, para automóvel, para caminhão e para carreta. A legislação da formação do

condutor é voltada para automóvel. Se mudou algo, foi por causa das motocicletas.

No  que  se  refere  à  utilização  do  modelo  de  avaliação  dos  exames  práticos  da

Espanha, todos são feitos em duas etapas: a parte de manobra e a parte em via

pública, o que aproxima mais o exame da realidade do trânsito. Sobre o curso de

direção veicular com carga horária mínima de 45 horas, hoje formamos um condutor

com 20 horas, sendo 25 horas para as categorias profissionais, para os que dirigem

caminhões, ônibus e carretas.

Sobre  o  cumprimento  de  nova  carga  horária  pelo  candidato  a  cada  duas

reprovações seguidas, o candidato, assim que é reprovado, tem direito a fazer outra

prova sem repetir carga horária. Se estou na faculdade ou numa escola regular e sou

reprovado, tenho que repetir a carga horária toda, tenho que repetir o ano letivo. Por

que isso não acontece na formação do condutor? Curso de aperfeiçoamento para

portador  da  permissão  para  dirigir.  Nós  formamos  os  candidatos  sem  que  eles

tenham contato com as rodovias e, assim que estão de posse dos documentos, já

podem  dirigir  em  rodovias.  Precisamos  repensar  isso  por  causa  do  número  de

acidentes com esses novos condutores.

Educação:  a  Resolução  265  do  Contran  é  a  única  a  abordar  o  tema,  porém

confunde  educação  no  trânsito  com  formação  de  condutores.  Ela  permite  que  a

pessoa, na escola regular, no ensino médio, receba uma capacitação de 90 horas-

aula a partir dos 14 ou 15 anos, quando adentra essa etapa escolar, e já esteja pronta

para depois, quando completar 18 anos, fazer as aulas de direção. Isso, para mim,

não é educação, é formação. É incompatível.

Utilização  dos  profissionais  de  centros  de  formação  de  condutores  como

multiplicadores da educação no trânsito. Vou citar um exemplo da minha empresa. Eu

tinha, dentro da minha escola integrada,  uma parceria com uma escola no Bairro

Goiânia, aqui em Belo Horizonte. Mudou-se a direção da escola, a coordenadora se

aposentou,  e  simplesmente  cortaram  essa  parceria.  Em  Belo  Horizonte  existem
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aproximadamente  280  empresas  que  podem  ajudar  nesse  trabalho  de  educação

infantil. Estamos à disposição para isso.

Parceria com o Denatran e o Detran no desenvolvimento de projetos de educação.

Há centros  de  formação  de  condutores  em  praticamente  todos  os  Municípios  de

Minas Gerais, o que poderia ajudar na multiplicação de projetos de educação.

Na cidadania,  implantação da CNH Social.  Os militares  acabaram de falar  aqui

sobre  a  quantidade  de  pessoas  abordadas  que  não  possuem  o  documento  de

habilitação. Falaram também que a habilitação é uma coisa cara. Realmente é cara:

cara para quem paga, mas barata para quem recebe. Precisamos trabalhar melhor

isso. Temos, como ideia - coloco isso para os parlamentares - a CNH Social, que

seria para ex-detentos, pessoas advindas do sistema prisional que já cumpriram a

sua pena, deficientes físicos e jovens advindos de escolas públicas com baixa renda.

Poderemos ajudar a essas pessoas, com contrapartida do Estado, legalizando assim

a situação de muita gente que dirige hoje sem documento de habilitação.

Divulgação na grande mídia de um projeto criado pelo Detran. Alguém viu algumas

propagandas  do  Detran,  um  projeto  chamado  Valores  de  Minas?  Somente  três

pessoas presentes viram. É um projeto muito interessante, muito bonito, feito há dois

anos, que não foi aproveitado, infelizmente, pelo governo do Estado. Ele tinha de ser

divulgado  na  grande  mídia,  porque  é  um  projeto  pronto  -  nada  tem  de  ser

acrescentado a ele -, que valoriza a cidadania no trânsito. O cidadão, ao ver aquelas

imagens, ao receber aquelas informações, com certeza vai refletir sobre a maneira

como conduz o seu veículo. Gosto muito de usar essa frase, porque acredito nas

crianças. Quanto aos adultos, tenho restrições, devido ao conhecimento recebido ao

longo  dos  anos,  e  é  mais  difícil  mudar  a  cultura.  As  crianças  ainda  estão  em

formação. Por isso essa frase é muito forte: “Educai as crianças, e não será preciso

punir os homens”. Como disseram aqui, fiscalização não falta, legislação não falta. O

que falta, realmente, é mudança de comportamento.

Gostaria  de  aproveitar  esta  oportunidade  para  deixar  os  meus  contatos.  Quero

também dizer que 90% dos acidentes ocorrem por imprudência e negligência. Apenas

10% são outros fatores. E os centros de formação de condutores não trabalham com

negligência  ou  imprudência,  trabalham  com  a  perícia,  com  a  formação,  com  o
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ensinamento do dia a dia, com o domínio da máquina. Precisamos aumentar essa

atuação dos centros de formação de condutores. Gostaria ainda de pedir a cada um

dos senhores que aqui se encontram, que às vezes saem desiludidos por ver tantos

números chocantes, que tenhamos coragem para mudar essa realidade. Precisamos

unir forças. Vi as interessantes parcerias feitas entre os entes municipais, estaduais e

federal. Precisamos ampliar isso para a iniciativa privada. Temos condições de fazer

isso. Mas precisamos do apoio de vocês, porque estamos com as portas abertas e as

mãos estendidas. Tivemos vários ciclos de debates. Deixo uma pergunta a todos, a

pergunta que não quer calar: E agora, qual o próximo passo ao final desse ciclo?

Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de "slides".

O  Sr.  Presidente  -  Muito  obrigado.  Agradecemos  ao  nosso  expositor  Rodrigo

Fabiano da Silva. Informamos ao público presente e ao público que nos acompanha

por meio da internet e da TV Assembleia que todos os materiais apresentados pelos

nossos expositores – tanto ontem como hoje e nos outros ciclos que aconteceram em

outras  regiões  de  Minas  Gerais  –  estão  e  estarão  à  disposição  no  “site”  da

Assembleia, www.almg.gov.br.  Basta entrar no “site”,  que terão acesso a todas as

apresentações feitas pelos nossos expositores.

Com  a  palavra,  o  Sr.  José  Acácio  Carneiro,  Presidente  do  Sindicato  dos

Transportadores Autônomos do Estado de Minas Gerais, para sua exposição, cujo

tema é: “Sociedade e governos na busca da redução de acidentes no trânsito”.

Palavras do Sr. José Acácio Carneiro

Boa tarde a todos. Cumprimento os componentes da Mesa, o Deputado Bosco, em

nome de quem cumprimento os demais Deputados; os  companheiros presentes e

especialmente  os  Deputados  João  Leite  e  Maria  Tereza  Lara  porque  tiveram  a

iniciativa de tocar num ponto importante, que está matando mais do que as guerras.

Temos que ficar atentos a isso.

A responsabilidade é de todos nós, não é somente das autoridades e dos políticos.

Isso não depende de faculdade e nem de educação, depende da responsabilidade do

cidadão de mostrar que é ser humano e que tem que preservar a vida das pessoas.

Muitas vezes, a pessoa tem educação até demais, mas se esquece de que é um ser
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humano e que tem que preservar a vida dos outros.

Estamos ouvindo as palestras e percebemos que algo falta em nosso país. Leis não

faltam porque há leis até demais. O Código de Trânsito tem mil e tantas páginas.

Vemos  muitas  leis  colocadas  em  prática  desde  2007.  Temos  a  Lei  nº  11.442,  a

Resolução nº 3.658 e a Lei nº 3.056. Agora saiu a Lei nº 12.619. Por infelicidade

nossa,  aquilo  que  era  bom  para  o  motorista,  para  nós,  caminhoneiros,  e  para  a

população, foi vetado. A Polícia, que sofre conosco, sabe disso. Participei do debate

com o Senador Paulo Paim, que é uma pessoa louvável, talvez seja um dos poucos

políticos que representa a nossa sociedade, porque a maioria representa a si próprio.

Ele fez uma lei muito boa. O art. 9º diz que o motorista pode tocar o caminhão até o

final do seu destino, onde houver um lugar seguro. Qual é o lugar seguro? A própria

Polícia,  com o  Inspetor  Stanley,  sabe que as barreiras  não comportam isso,  pois

nenhum ponto de apoio foi feito para os motoristas.

Na semana retrasada, dois motoristas de um bitrem me telefonaram e perguntaram:

“Onde pararemos? Estamos na rodovia há 22 horas”. Não podem parar. Colocaram

um trem de ferro na rodovia. Não têm onde parar. Quero esclarecer a situação que

vivemos hoje. Quero apresentar um estudo feito por mim e por todos nós, inclusive

pela própria Polícia. A realidade do dia a dia, o que fizemos e que deu certo e aquilo

que pretendemos fazer e que dará certo.

Não posso deixar de citar o acidente acontecido na Av. Nossa Senhora do Carmo

porque chocou todos nós e foi noticiário internacional. A imprensa diz que o culpado é

o coitado do motorista, que tem uma carteira de seis meses, que não sabem se foi

tirada ou se foi  comprada.  Eu pergunto:  Comprada? Não é não,  então todos nós

compramos. A carteira foi tirada mesmo, dirigindo um caminhão, com orientação, com

treinamento, com tudo. E esse infeliz do proprietário desse caminhão, que não sei se

é autônomo ou se é empresário.

Quero dizer a vocês que as leis estão aí para todos: a Lei nº 11.442 e o art. 150 do

Código  de  Trânsito  Brasileiro.  Está  lá  claramente  que  todo  contratante  de  um

profissional para dirigir sua frota própria tem que dar treinamento. Isso está dando

certo dentro das mineradoras e de outras empresas. Enquanto a pessoa não passa

por um curso de dois, três ou cinco dias, não pode rodar lá dentro, e muitos, como é o
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caso  da  Vallourec  &  Mannesmann,  não  estão  deixando  rodar  nem  na  rodovia.

Precisamos disso: treinamento.

O  Coronel  falou  que  precisamos  ter  a  coragem  de  mostrar  a  verdade  para  a

população, que quer respostas rápidas, não quer mais saber de pesquisas. Peguei

algumas estatísticas na Polícia Federal e constatei que há lugares em que ocorreram

100 acidentes, mas nada foi feito. Temos exemplos na BR-040: na descida, na Curva

do Cavalo, já vi tirarem muitas pessoas das ferragens, e nada foi feito.

Então, essa é a situação. Não estamos aqui para defender marginais, mas temos

que defender  o trabalhador,  seja empresário,  seja funcionário.  Sempre defendi  as

nossas  polícias  estadual  e  federal.  Estamos  juntos,  vendo  a  situação  do  pobre

caminhoneiro e do usuário, que muitas vezes não tem culpa. Quero perguntar: quem

fiscalizou o cumprimento da lei no que diz respeito aos dois cidadãos que estão lá,

tanto faz se for o motorista quanto o proprietário do caminhão? A lei é clara. Quem

quiser pode pegar a Lei nº 11.442, que é regulamentada pela 3.056, pela 3.658 e,

agora, para completar, pela 12.619. Além delas, há o art. 150 do Código de Trânsito

Brasileiro. Quem faz isso? Essa é a pergunta que quero deixar no ar. Repito que não

estou defendendo quem fez aquilo.

Trouxemos algumas sugestões -  talvez mencione poucas,  porque meu tempo é

pouco. Vocês sabem que a tecnologia está tão adiantada que o GPS leva o motorista

do caminhão aonde ele quiser. O motorista que fez aquilo e o dono do caminhão são

dois infelizes, e não criminosos. E vamos pagar por isso, pois irão para a cadeia, e

teremos de pagar R$4.000,00 por mês para cada um ficar preso. E não é esse o

caso:  o  necessário  é  terem  treinamento.  Hoje,  há  escolas  como  a  Fabet,  em

Concórdia,  Santa  Catarina.  Gostaria  até  de  convidar  o  Deputado  João  Leite,  a

Deputada Maria Tereza Lara e outros para conhecê-la. Lá o motorista passa 30 dias

só aprendendo a técnica e mais três meses ou 3.500km rodando na rodovia, com

caminhão pesado, com instrutor que sabe qual é a realidade. Essa é uma sugestão.

Vamos para a próxima.

Isso aqui é algo chocante. Sou um pião caminhoneiro e conheço faculdade porque

meus filhos estudaram. Entretanto, existe uma faculdade por que todos os políticos

tinham que passar: a da verdade, a da realidade em que vivemos. Sabemos que a
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polícia conhece o nosso sofrimento. Isso aconteceu dentro de uma mineração. Vocês

veem aqui três. Custou a vida de duas pessoas. E ressalto que há mais de dezenas

de  acidentes  como  esse.  Fui  discriminado  por  essa  mineradora,  pois,  como

Presidente do sindicato, disse-lhes que, se não fizessem o que deveria ser feito, eu

os denunciaria. E eles fizeram, a solução está aí.

Aqui vocês podem ver a rampa de escape. São as faixas que estão aí. O Deputado

João  Leite  e  a  Deputada  Maria  Tereza  Lara  ficaram  chocados  ao  ver  isso,  mas

resolveu. De 2007 até hoje, não houve mais nenhum acidente, nem apenas com dano

material.  E  essa  rampa  foi  usada  por  mim.  Estava  dirigindo  um  caminhão,  e  a

mangueira do rodoar escapou. Quando vi, o ar estava reduzido. Olhei para um lado e

para outro, e vi que só havia a traseira de outro caminhão ou o abismo. Encostei o

caminhão na rampa, desci, liguei a mangueira do rodoar, completei a carga do ar e

descarreguei. Não fosse ela, não estaria aqui hoje fazendo essa palestra.

A solução é essa, basta querermos. Temos que deixar de demagogias. Precisamos

fazer o que deve ser feito. Se, em alguns locais, ocorreram 50 acidentes, como vi na

pesquisa da Polícia Federal  que peguei,  é preciso verificar.  Mas vamos falar  com

quem? Temos que contar com Deus e com a nossa polícia,  que está debaixo de

chuva e de sol tentando nos ajudar.

Aqui vemos outro acidente. Tudo o que estou falando é verdade, é tirado de dentro

da própria cooperativa que administro. O Maj. Agnaldo está ali e esteve presente lá.

Parece-me que o acidente aconteceu às 14h30min. Antes de o motorista pegar o

veículo,  sentei-me com ele e o  alertei  de  que estávamos tendo acidentes graves

naquela descida longa. Ele me disse que eu não deveria preocupar-me, pois o carro

havia passado pelo Inmetro e havia sido revisado há menos de 20 dias. Quarenta

minutos depois aconteceu o que vocês estão vendo aí! Onde foi isso? Na descida da

Serra de Itabirito. A descida, as curvas acentuadas e os baixos degraus nas pistas.

Linha reta; quem dirige caminhão sabe disto: é muito fácil fazer a via e deixar aquele

degrau baixo. O motorista perde a direção e vai em frente. Essas são as sugestões.

Falando do Ministério Público, quem conhece a Constituição sabe que o Ministério

Público tem poder sobre os outros Poderes. O DNIT deveria estar aqui para ver que

as coisas têm solução.
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Isso é a rampa,  que veio de Portugal.  Eu ia  pagar  R$10.000,00 do meu bolso,

porque tinha o exemplo da mineradora. Graças a Deus, um companheiro da Polícia

Federal  desceu  de  lá  e  mostrou  que  aquela  rampa  funcionava  lá  há  20  anos.

Perguntei por que não faziam isso aqui. Ele disse que teria de fazer um estudo. Então

eu disse que não precisávamos de mais estudos, mas de ação. E, graças a Deus,

para minha felicidade, a Globo mostrou um vídeo sobre tudo o que eu estou falando.

A verdade existe  em outros  países.  Se vão  lá  fora  buscar  formas de nos cobrar

impostos, por que não buscam também formas de salvar vidas?

- Procede-se à exibição de vídeo.

O Sr. José Acácio Carneiro - Vocês podem ver que, se quiserem fazer alguma coisa

neste país,  não é preciso  sentar  numa cadeira na faculdade e sim  a pessoa ser

humana e ter coragem de mostrar a verdade. Temos de passar a mostrar a verdade

para a população. O que tem de ser feito? Chega de a pessoa sentar numa cadeira

no escritório, com ar-condicionado e uma boa secretária, para resolver um problema

que é o mais grave que temos no Brasil hoje. Essa é a situação. E tudo isso tem a ver

comigo  também,  porque  rodo  não  só  nas  rodovias  como  também  nos  centros

urbanos.

Isso aqui é bem rápido. Um dia, estava descendo de Nova Lima, da cooperativa

para  uma  reunião  marcada  para  as  13h30min.  Saí  da  cooperativa  às  13  horas.

Sabem que horas cheguei aqui embaixo? Às 17 horas. Estava naquele trânsito do

Anel Rodoviário, e não é só ali, mas em todos os lugares. Durante o tempo em que

fiquei ali, deu para eu refletir sobre o que deveria ser feito. Agora há tantas pessoas

que  estão  estudando,  estudando,  estudando  e  que  não  fazem  nada.  Realmente

precisamos de quê? De solução. Vou passar um vídeo para vocês. Deveriam criar

uma saída. Sempre pegam o guincho. Acho que não é necessário o guincho. Hoje,

diante  da  tecnologia,  podem  fazer  um  “guard  rail”  móvel.  O  guarda  chega  lá...

Coitados do Maj. Agnaldo e do Ten. Donizete, que sofrem para resolver o problema

do Anel, de Betim e de outros lugares. Isso é simples. Se não surgir ninguém, eu farei

o protótipo de lá e vou doar, como fiz com as caçambas de transporte de minério.

Deu para vocês verem? O vídeo passa muito rápido. A Fabrícia me falou, Inspetor,

que vocês já  estão com as concessionárias.  Mas concessionária  não quer  gastar
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dinheiro. Isso depende de nós, depende de a Assembleia Legislativa e o governo de

Minas se dirigirem ao governo federal  e imporem: tem de fazer.  Então,  essa é a

situação. Fiquei lá e o que me chocou mais foi ver uma médica que estava saindo do

Biocor, onde tinha dobrado o serviço, e que ficou lá até quase 5 horas para poder

descer. Para terminar, quero dizer o seguinte: será que, se houvesse essas rampas

de escape, será que esses locais, esses pontos críticos que todos os dias a polícia

mostra... Morreram dois. Então, vamos ver por que aconteceu o acidente. Por que na

mineração acabou? Porque fui lá e peitei. “Não tem verba no Orçamento”. Disse: não

tem, mas  tem de fazer.  No dia  em que mataram  dois  e  eu  ameacei  levá-los  ao

Ministério Público e à imprensa, eles, com um dia de trator, fizeram todas as rampas,

o que, aliás, salvou a minha vida. Espero, Deputado João Leite, que Deus lhe dê

muita vida e saúde. Também desejo isso à Deputada Maria Tereza Lara e a todos os

membros desta Casa.

O Deputado vai levar o relatório a Brasília. Não temos as portas fechadas nem no

Contran nem no Denatran.  Quando é necessário,  contamos com eles. E eu,  pelo

menos,  consegui  mudar  três  resoluções:  as  relativas  ao  transporte  de  tubo,  ao

transporte  de  minério  e  ao  transporte  de  sucata,  que  vivia  matando  pessoas,

inclusive, nossos colegas de trabalho. Acho que chegamos a um momento em que,

se Deus nos der muita vida e saúde, principalmente para vocês dois... Uma vez uma

pessoa me disse... Em 2000, o ex-Presidente que está agora defendendo drogas... E

estamos “putos pra caramba” com esse negócio, revoltados. Se tenho de dizer, falarei

a verdade, porque isso é mais trabalho para a polícia e mais insegurança para a

nossa família. Sancionaram uma lei dando direito de concessão para Minas Gerais.

Quero agradecer ao Comte. Carvalho,  da Polícia Rodoviária Federal,  que, aliás,

não está aqui. Dentro de um dia, ele colocou comigo o Ten. Donizete e o Maj. Prado.

Fomos a Brasília e mudamos a lei. Só em uma semana, cinco colegas caíram de

cima  do  caminhão,  quebraram  perna,  se  machucaram  e  tudo  mais.  Fomos  lá  e

mudamos a resolução. Hoje, graças a Deus, faz 2 anos que nenhum motorista caiu

de  cima  de  caminhão.  Então,  precisamos  simplesmente  agir.  Para  isso,  não

precisamos ter faculdade, mas sim senso humano e vontade de ajudar este país e

nossa população. Muito obrigado.
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- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de "slides" e de vídeo.

O  Sr.  Presidente  -  Muito  bem.  Agradecemos  ao  Sr.  José  Acácio  Carneiro,

Presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos do Estado de Minas Gerais,

que  não  só  apontou  soluções  por  meio  de  palavras,  mas  também  por  meio  de

exemplos.

Com a palavra, o Sr. Waldemar Araújo, Presidente da Federação das Empresas de

Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais, para sua exposição sobre o

tema “Sociedade e governos na busca da redução dos acidentes de trânsito”.

Palavras do Sr. Waldemar Araújo

Bom  dia  a  todos  e  ao  Deputado  Bosco,  em  cuja  pessoa  cumprimento  toda  a

Assembleia  Legislativa  e  os  nossos  amigos  da  Mesa.  Primeiro,  é  um  privilégio

participar  de um evento com pessoas tão capacitadas e com tanto  conhecimento

sobre o trânsito.

Deputado, parabenizo a Assembleia Legislativa, pois ficou muito claro que a grande

maioria dos acidentes de trânsito é causada por imprudência. Às vezes colocamos,

entre  parênteses  ou  entre  aspas,  a  expressão  “um  pouco  de  responsabilidade”.

Muitas das imprudências poderiam ser sanadas ou reduzidas com pequenas ações,

como foi  dito  aqui  também.  Para  tudo  isso  precisamos  de envolvimento.  Se não

houver  envolvimento,  não  haverá  solução.  Há  belíssimas  alternativas,  mas  são

pontuais, restritas a órgãos ou entidades. Esse envolvimento produz um trabalho de

união de forças, como ocorre em Minas Gerais. Há um trabalho com o nosso DER, o

Detran, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, o TRE, o Batalhão de Trânsito,

o Corpo de Bombeiros,  a BHTRANS, a Transcon,  a Transbetim,  os Municípios,  a

Fetram e o Sest-Senat. Agora, com a Assembleia Legislativa, podem ter certeza de

que  tudo  mudará.  Uma das  cobranças  deste  grupo  que  aqui  está  sempre  foi  a

participação política no projeto, pois ele diz respeito à vida no trânsito. Agora, temos

certeza de que a coisa fluirá.

Todos  disseram,  e  repetiremos,  que  é  necessário  educação,  mas  é  necessário

cultura,  o  que  não  se  muda  a  curto  prazo.  Estamos  discutindo  soluções  para

obtermos resultados daqui a 30, 40, 50 anos. Essa é a cultura. Temos de dividir as

ações em curtíssimo, médio e longo prazos. A ação a longo prazo é a mudança de
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cultura. Para isso é necessário envolver a escola. A Secretaria de Educação de Minas

Gerais  tem  ajudado  muito  e  obtido  resultados  positivos,  que  é  a  educação  nas

escolas como ensino básico. Temos de transformar isso em matéria para que seja

discutido em Biologia e em cálculos. Quantos morreram? Quantos não fizeram? Há

quantos quilômetros se mata? A falta de educação degrada o meio ambiente. Isso é

questão de educação e cultura. Temos de levar isso às escolas.

Enquanto trabalhamos a educação e a mudança de cultura, infelizmente, tem de

haver a força. Não há outra forma de trabalhar. Tem de haver policiamento. Para que

haja um bom policiamento, teremos de investir em homens e em equipamentos, para

que a polícia possa correr atrás de bandido. Poucos carros das nossas polícias têm

condições de alcançar outros. Temos de equipar a polícia e as prefeituras e dar-lhes

condições de trabalho. Temos de instalar radares e mostrar sua importância. E cada

um tem de fazer a sua parte.

Em relação ao transporte, estamos fazendo a nossa parte, que é a capacitação.

Isso foi dito pelo José Carneiro. O trânsito muda. Hoje temos veículos de altíssima

geração, e muitos motoristas não conseguem nem fazer o carro funcionar. A pessoa

tem de estar qualificada. O Sest-Senat está realizando esse trabalho intensamente,

com  toda  essa  equipe  presente  e  esses  órgãos  e  entidades.  O  Sest-Senat  está

sempre presente em campanhas educativas, que são uma tentativa de massificação

das informações. Para isso a imprensa é fundamental.  Têm de ser informados os

trabalhos realizados e as necessidades que cada órgão e entidade tem em relação ao

trânsito. E, como todos disseram, temos de encarar a situação, porque matar pessoas

em número equivalente à queda de um Boeing por dia teria de ter maior repercussão.

E as mortes no nosso trânsito equivalem à queda de um Boeing por dia. Quando cai

um  Boeing,  realmente  o  mundo cai,  não é? Mas,  como os  acidentes  de  trânsito

matam um aqui, outro no Pará e outro no Rio Grande do Sul, isso não faz diferença,

pois se trata de mais um.

Nas campanhas que realizamos ao longo do tempo, chegamos a dizer que não

morreu um na Avenida Afonso Pena, mas o José, o Pedro, o Fernando. Não morreu

um. Se pudéssemos colocar os 40 mil nomes em algum lugar, para dizer que essas

pessoas morreram, talvez envolvêssemos um pouco mais as pessoas que podem
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fazer algo.

Deputado, parabenizo-o, primeiro, pelo evento e por essa união de esforços e pelo

privilégio da Assembleia Legislativa de contar com pessoas com tanta qualificação e

capacidade. Agora, a partir da participação da Assembleia, esperamos realmente um

resultado positivo na redução de acidentes em Minas Gerais,  com salvamento de

vidas, que é o objetivo de todos nós. Há a questão econômica, a financeira, etc., mas

a questão do trânsito supera tudo isso e, na maioria das vezes, com pequenas ações,

com pequenas obras, com pequenos envolvimentos. A solução para o trânsito é muito

simples. Muitas vezes, nós é que a complicamos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. Waldemar Araújo, Presidente da Federação

das  Empresas  de  Transporte  de  Passageiros  do  Estado  de  Minas  Gerais.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos sindicatos, o Sindetran, o Sindpas e

o SETRABH e ao Sest-Senat, a exemplo de tantos outros parceiros que vamos citar

no final deste ciclo de debates.

Com a palavra, o jovem Vinícius Mundim Zucheratto, coordenador da Associação

de Moutain Bike BH de Ciclismo, para a sua exposição sobre o tema “Sociedade e

governos na busca da redução dos acidentes de trânsito”.

Palavras do Sr. Vinícius Mundim Zucheratto

Boa tarde a todos! Boa tarde, Deputado Bosco, demais Deputados, autoridades e

todos os que estão acompanhando este ciclo de debates aqui e pela TV Assembleia!

Quero agradecer a oportunidade e dizer que a minha exposição será rápida, porque

já foram apresentados muitos dados. Também vou falar sobre a realidade.

Os ciclistas fazem parte do trânsito. Deputada Maria Tereza Lara, não são apenas

jovens; são pessoas de todas as idades - no nosso grupo, temos integrantes com 15

a mais de 50 anos de idade -, e não apenas esportistas ou pessoas que usam a

bicicleta como lazer. Muitas pessoas usam a bicicleta como meio de trabalho, como

meio de transporte. Eu, que uso a bicicleta para ir  ao trabalho, para me deslocar

dentro da cidade, para ir ao cinema, para a faculdade, do Centro à Pampulha, já fui

vítima de acidente. Minha esposa também já foi atropelada.

A motorista deu todo o suporte na hora, mas foi curiosa a justificação que deu para

o acidente. Minha esposa perguntou a ela: “Você não me viu no trânsito?”. Ela disse:
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“Vi, achei até bacana uma mulher pedalando, mas tive de jogar o carro em cima de

você porque eu iria bater em outro carro que me fechou”.

Ficou a seguinte questão:  um carro pesa 1  tonelada,  você está dentro de uma

armadura de metal. Uma bicicleta pesa 20kg, está você em cima dela, com capacete

e luva, instrumentos de proteção. Um carro pesa 1 tonelada, uma bicicleta e uma

pessoa pesam cerca de 80kg. A motorista teve de jogar o carro em cima da bicicleta?

Peço que as pessoas que dirigem levantem a mão. Bastante gente. Quem conhece

o art. 201 do CTB? O Major. Ninguém precisa conhecer o CTB e o art. 201. Esse

artigo estabelece que todo motorista deve guardar distância lateral  de 1,50m para

ultrapassar um ciclista. Ninguém precisa saber de números nem do texto, mas todos

devem respeitar a vida do outro. Se alguém for ultrapassar um pedestre, um ciclista

ou outro carro, deve saber que está ultrapassando alguém que está naquela via. Não

vou generalizar e dizer que 100% das pessoas agem de forma errada, mas 99% das

pessoas neste Plenário e daquelas que nos estão assistindo cometem erros. Eu já fiz

isso,  quando  comecei  a  dirigir  não  tinha  educação  no  trânsito.  Muitos,  quando

ultrapassam um ciclista ou um pedestre, dão a famosa “fina”: o que esse “cara” está

fazendo no meio da rua?

Tentamos contato com o SETRABH, mas não conseguimos fazer uma palestra para

os  motoristas.  Não  há  nenhuma campanha  relativa  ao  respeito  e  à  proteção  ao

ciclista sendo desenvolvida na maior parte do Brasil. A BHTRANS pode até dizer que

faz  isso.  Não  faz.  Não  há  nenhum  tipo  de  cuidado  oficial  com  o  ciclista.  Está

evoluindo? Sim, estão sendo construídas ciclovias, mas temos muito a evoluir. Então,

vamos evoluir. Fica esse desafio aqui.

A Mountain Bike BH é uma associação que começou em 2004, como um grupo na

internet.  Aos poucos,  foi  evoluindo.  Hoje tem atuação virtual  e presencial,  porque

todos  os  ciclistas  também  são  pedestres  e  podem  ser  motoristas.  Difundimos

informações, boas práticas sobre o ciclismo e sobre o comportamento no trânsito.

Estamos  desenvolvendo,  em  parceria  com  outro  grupo,  o  Bike  Anjo  –  BH,  uma

pesquisa de necessidades que vamos apresentar aos candidatos à Prefeitura de Belo

Horizonte. Num outro momento encaminharei isso aos presentes neste Plenário.

Promovemos  eventos  ligados  ao  esporte  e  à  questão  da  cidadania.  Todas  as
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terças-feiras organizamos um passeio pela cidade, o Rolé Urbano das Terças, que

reúne cerca de 80 ciclistas, em que difundimos como deve ser o bom comportamento

no trânsito: não andar na contramão, não andar na calçada, tomar cuidado com o

pedestre, respeitar cruzamentos, ou seja, atividades cidadãs. Também promovemos

atividades  junto  à  BHTRANS,  isto  é,  envio  de  sugestões,  reclamações,  além  de

parcerias. Foram feitas algumas parcerias em campanhas, como o Dia Mundial sem

Carro.

Cenário do  ciclismo na cidade.  Existem pelo  menos  20 grupos  trabalhando em

todas as áreas do uso da bicicleta, como esportivo, trabalho e lazer. Se pedalar é

bom para todos, por que esse transporte enfrenta tantas dificuldades? Justificativas:

questão de educação, de falta de estrutura como ciclovias, bicicletários, incentivo às

empresas  para  que  deem  condições  à  pessoa  que  vai  trabalhar  de  bicicleta.  O

principal motivo é a educação. Por isso quero exibir um vídeo.

Esse  vídeo  é  bastante  didático  e  ficará  como  um  desafio.  Deputado  Bosco,

Deputada  Maria  Tereza  Lara,  há  uma lei  estadual  de  2007  que  dispõe  sobre  o

incentivo  ao  uso  de  bicicleta  no  Estado,  mas  apenas  diz  que  incentiva,  que  os

governos  municipais  e  estaduais  devem  promover  campanhas,  mas  ela  não

estabelece  metas.  Uma  primeira  meta  poderia  ser  desenvolver  a  campanha,  a

fiscalização e a punição,  conforme o art.  201 do Código.  O vídeo foi  feito  o ano

passado em São Paulo. Este ano, a empresa de trânsito de São Paulo começou a

fiscalizar e multar, e já há resultados expressivos. Peço-lhes que adiantem o vídeo,

que tem 5 minutos, para que comece a partir de 1 minuto e pouco.

- Procede-se à exibição de vídeo.

O Sr. Vinícius Mundim Zucheratto - Como vocês viram, a atitude é simples. Quando

tirei carteira, ninguém me falou disso. A polícia,  a BHTRANS, a Guarda Municipal,

ninguém fiscaliza isso. Posso arriscar a dizer que em Belo Horizonte nunca ninguém

foi multado por desrespeito à distância de segurança ao ultrapassar um ciclista. É um

desafio que faço aqui.

Hoje  os  ciclistas  em  Belo  Horizonte  estão  começando  a  se  organizar  para

pressionar o poder público. Já fazem um trabalho muito importante: disseminar a boa

educação, as boas práticas.  Educando também os motoristas,  consegue-se maior
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resultado. Muitas vezes tentei fazer contato com a BHTRANS ou com o sindicato dos

transportes  coletivos  de  Belo  Horizonte  para  fazer  essa  palestra,  mas  não

conseguimos. Gostamos de citar São Paulo, temos esse defeito. Mas, se forem bons

exemplos,  temos  de  apresentá-los.  Em  São  Paulo  estão  sendo  realizadas  essas

palestras e obtendo-se bons resultados. Lá, a partir de maio deste ano, começaram

as  multas,  conforme  o  art.  201.  E  aqui?  Quando  vamos  começar  a  fazer  essa

contraproposta? Além  do  trabalho  que desenvolvemos,  tem  de  haver  trabalho  do

poder público, das federações, dos sindicatos, mas não há. Quando vamos reclamar

com um motorista de ônibus ou táxi, a primeira coisa que ele faz é mandar você para

aquele lugar. Depois ele arranca o carro ou o ônibus para cima de você. Ninguém sai

de casa dizendo que vai matar um na rua, mas, na rua, muitas pessoas se tornam

assassinos em potencial. Isso pode acontecer a qualquer hora do dia, como disseram

a Jussara  e  a  Rosely.  Ninguém é assassino,  mas  pode tornar-se  um.  Ela  disse:

“Atropelei um hoje”. Isso vai ficar na sua cabeça o resto da vida. A culpa não foi dela,

mas quando é? Vai ficar na cabeça dele? O que vai acontecer com ele? Em São

Paulo, nada. O motorista que atropelou um ciclista na Via Expressa, perto do João

Pinheiro, no ano passado, estava alcoolizado, em alta velocidade, e está solto. Pagou

não sei  quanto  de fiança e está solto.  Não há campanha,  nem fiscalização,  nem

punição. Fazemos a nossa parte. Quando vamos começar a receber algo em troca?

Obrigado.

O Sr. Presidente - Muito bem. Agradecemos ao nosso expositor Vinícius Mundim

Zucheratto a participação. Por seu intermédio, Vinícius, queremos saudar o pessoal

da bicicleta, transporte alternativo saudável, que merece todo o respeito também dos

motoristas de Minas e do Brasil.

Neste  momento,  informamos  que,  em  função  do  tempo  necessário  para  a

realização dos debates,  está encerrado o recebimento de perguntas dirigidas aos

expositores da Mesa. Adiantamos que o recebimento de propostas e de sugestões

presenciais continuarão ocorrendo até o término do evento; e, por meio da internet,

até a próxima segunda-feira, por meio do “site” da Assembleia: www.almg.gov.br. Os

telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia e os internautas poderão

dar sua contribuição até a próxima segunda-feira. Para os nossos presentes ficam
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encerradas as inscrições, tanto para participação oral ou perguntas, em virtude do

tempo.  O tema é importantíssimo. Os nossos expositores  teriam muito mais  para

dizer e contribuir, mas haverá outro evento neste Plenário na parte da tarde. Portanto,

vamos caminhar para o final deste ciclo de debates.

Agora vamos ter a participação do último expositor deste ciclo de debates. Com a

palavra, o Sr. Rogério dos Santos Lara, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores

Motociclistas e Ciclistas de Minas Gerais, para a sua exposição.

Palavras do Sr. Rogério dos Santos Lara

Bom dia a todos. Estou satisfeito de estar nesta Casa mais uma vez. Agradeço ao

Deputado João Leite, à Deputada Maria Tereza Lara e a todos os componentes da

Mesa.

Costumo dizer que os efeitos são poucos, mas o aprendizado de quem vem é muito

grande. Às vezes cansamos, nos desanimamos com a situação, principalmente os

sindicalistas, que lutamos dia e noite para melhorar, para modificar, para ampliar e

vemos que quase nada é feito e pouco resultado temos. Chegamos a desanimar, mas

não podemos.

Tenho sempre reafirmado o meu compromisso com a luta. Se eu desistir, todo o

meu trabalho acaba. Se eu desistir, os meus amigos que continuarão terão trabalho

dobrado. São tão poucos nessa luta que ninguém pode desistir, mas somar cada dia

mais.  Proclamo a  todos  a  somar  e  a  não  desistir,  mesmo que  as  coisas  fiquem

difíceis. Às vezes são mesmo, mas é por isso que estamos aqui, para continuar a

lida. Como diz o grande sindicalista: a luta continua, companheiros.

Quero mostrar  a vocês quem são os motociclistas.  De onde viemos? Para que

viemos? Como vamos? Se já vamos, como estamos indo? Primeiramente, vocês já

têm  observado  que  a  categoria  de  motociclistas  é  formada  de  pessoas  cultas,

advogados,  pessoas  que  estão  na  faculdade  formando-se,  médicos,  engenheiros,

trabalhadores simples, que têm o conhecido 1º grau. Essa mistura é muito rica na

nossa profissão. Sentimo-nos até amparados quando vemos que não fazem parte da

categoria  somente  as  pessoas  que  perderam  o  emprego.  São  pessoas  que  têm

estudo  elevado,  que  usam  a motocicleta  para  levar  uma vida  digna,  pagar  seus

estudos, galgar cargos mais altos, ter uma cultura melhor por meio da motocicleta.
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Isso nos conforta muitas vezes.

Essa condição de ser motociclista é boa, apesar dos desafios, das dificuldades. Ela

é  democrática,  aceita  todos.  É  uma  profissão  que  está  se  ampliando,  se

desenvolvendo,  abrindo novos mercados. A internet vende muito.  E quem entrega

tudo isso? São os motociclistas. É um produto que se vende rápido, que se entrega

rápido.  São  pequenos  volumes.  Imaginem  usar  um  caminhão,  uma  picape  para

entregar um volume pequeno. O custo seria muito alto.

Muitos podem questionar sobre o risco da vida. Isso faz parte da raça humana, do

desenvolvimento  humano.  O que  não  faz  parte  é  aceitar  a  condição  ruim  que  é

imposta a esses trabalhadores. É uma consequência indevida, que deveria e deve ser

mudada. Acredito que nós estamos dando passos para mudá-la todos os dias, todas

as horas.

O  ciclista  também  está  incluído  nessas  questões  que  estamos  discutindo.  São

poucos. Dizem que é em virtude da topografia de Belo Horizonte, com muitos morros,

subidas e descidas. Com isso, o ciclista não tem muita rapidez nem disposição para

trabalhar todos os dias com esse veículo, mas ele continua resistindo e contribuindo

com sua parte.

Os motociclistas, como já foi dito, os “motoboys”, “cachorros loucos”, o pessoal que

bagunça o trânsito, que vive correndo para cima e para baixo, somos parte de um

sistema caótico, desumano e cruel. Somos introduzidos num trânsito que não está

preparado para nos receber, dentro de uma cultura político-trabalhista que não se

preparou para  nos  receber.  Caímos dentro desse mercado de trabalho  sem uma

preparação. Estamos colhendo os frutos agora. Muitos nos olham como culpados.

Não direi  que sou o único culpado.  Sou parte  do problema,  também tenho culpa

dentro desse trânsito, dessa coisa que as pessoas dizem ser muito complicada e que

envolve vários fatores. Isso é verdade. Mas o pior de tudo é que quem só paga é o

motociclista. É ele que enche os hospitais, que perde uma perna, um braço, que vai

para uma cadeira de rodas, que é lesionado, que tem a família desamparada. Nós

somos os mais prejudicados. Alguém diz ainda que somos suicidas.

Não saio de casa para morrer: saio de casa para trabalhar, para pagar minha luz,

minha  água,  ser  cidadão,  contribuir  com  impostos,  me  afirmar  como  pessoa  na
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sociedade.  Quem  não  tem  emprego  não  tem  dinheiro  nem  é  reconhecido  como

cidadão. Como minha mãe não me ensinou a roubar nem a matar - ensinou-me a

trabalhar -,  vou trabalhar.  Pode ser de moto,  de pedreiro ou,  se tiver capacidade,

como engenheiro.

Quero mostrar a vocês a nossa condição como trabalhadores dentro do mercado.

Somos muito mais vítimas que provocadores de acidentes, de bagunça no trânsito.

Se caiu um motoqueiro na Cristiano Machado, a BHTRANS fica apavorada, porque

isso trava a avenida. O BRT está lá, a Cristiano Machado funciona com uma via só,

mas, se um motociclista cair, o trânsito não anda. Todos ficam nos malhando, dizendo

que há um motociclista caído lá, que eles não prestam, andam como loucos e jogam

toda a culpa em cima de nós. Mas se esquecem de que, quando as pessoas não têm

mais tempo na sociedade, que é rápida, quando todos têm pressa e não têm mais

tempo nem para  resolver  sua vida -  quando muito têm tempo para trabalhar  -,  o

motociclista é que os socorre. O advogado tem pressa de defender seu cliente, pois

precisa do dinheiro dele; o contador tem pressa que um documento seja levado à

Prefeitura, ao Imposto de Renda ou à Secretaria; o médico tem de chegar rápido ao

hospital;  enfim,  todos  têm  pressa.  Onde  entra  o  motociclista,  o  “bagunceiro  do

trânsito”?  Entra  para  salvar  essas  pessoas  que  não  têm  tempo  para  realizar  as

tarefas que deveriam, pois não têm tempo nem para ir ao banco pagar suas contas,

às vezes, nem têm tempo para ir a um restaurante.

As pessoas chegam em casa cansadas, exaustas e pedem uma pizza, uma comida

pronta, uma alimentação rápida e exigem rapidez, porque têm fome e querem comer.

Eles têm problemas a resolver.  Se alguém está doente, não pode locomover-se e

quem  está  tomando  conta  dessa  pessoa  precisar  de  um  remédio,  chama  o

motociclista na farmácia para levar esse remédio, porque está impossibilitado de sair

do local, já que toma conta da pessoa. Mas não somos vistos pela sociedade por

esse lado. Somos vistos só correndo, mas estamos é lutando para salvar vidas, para

alimentar as pessoas, para pagar impostos e dar à nossa família uma oportunidade

melhor de estudo, de vida. Assim, contribuímos para a sociedade, mas não somos

vistos assim.

A moto é o futuro. Está crescendo o número de motos nas cidades e vai crescer



1484
____________________________________________________________________________

ainda mais. Depois de quatro meses no emprego, o garoto compra uma moto e vai

trabalhar, por vários motivos já explicados aqui. E não pensem que essa situação

será  reduzida:  será  ampliada.  Então,  temos  de  pensar  em  como  receber  essas

pessoas que estão chegando. Mais profissionais vão se encaixar nesse trabalho, que

se está  ampliando.  Não  estamos  dando conta  de  entregar  tudo  que  nos  pedem.

Disseram que  vão faltar  esses  profissionais,  mas já estão  faltando.  No sindicato,

recebo  empresários  apavorados  precisando  de  motociclistas  agora,  não  para

amanhã. Se preencher uma ficha hoje de motociclista, já mando, mas estão faltando

e vão faltar mais motociclistas. A tendência é absorver a falta de tempo das pessoas e

jogar em cima de alguém que vai fazer esse tempo, e somos nós. Nós somos não

digo a salvação, mas a única forma de resolver problemas para quem já não tem

tempo. Isso tem de ser encarado com grande seriedade, porque vidas humanas estão

envolvidas.

O que mais nos choca é que, dentro dessa globalização, as empresas que nos

contratam dizem sempre que segurança é custo: se comprarem um capacete melhor

para o motociclista, gastam mais; se comprarem uma roupa de chuva melhor, gastam

mais.  Para  dar  uma  segurança  melhor  ao  motociclista,  é  preciso  dar  também

alimentação,  mas  o  motociclista  trabalha  na  rua,  então  onde  vai  alimentar-se?

Quando  vai  parar  em  um  restaurante  para  se  alimentar,  com tanta  entrega  para

fazer? Os empresários dão a rota ao motociclista para entregar em uma funilaria, em

uma mecânica,  numa serralheria,  e  o  motociclista  sai  correndo,  porque  todas  as

pessoas querem os produtos com rapidez. O mecânico quer a peça para soltar  o

carro e pegar o dinheiro do cliente, que precisa pegar o carro para trabalhar. O outro

tem de pintar uma cerca rapidamente e entregá-la, porque o cara está lá com a casa

dele aberta. Todos têm pressa, todos querem as coisas rápido. Onde nos encaixamos

nisso? Resolvendo os problemas urgentes, mas as pessoas não veem isso.

Gostaria que vocês nos vissem com um outro olhar, pensando de forma diferente

sobre os trabalhadores motociclistas. O nosso caminho é muito claro: continuaremos

crescendo, lutando, trabalhando pelo aperfeiçoamento das leis juntamente com os

órgãos públicos, exigindo que cumpram suas obrigações, já que são mantidos pela

sociedade. Queremos o retorno do nosso dinheiro em benefícios sociais, queremos a
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contrapartida desses órgãos, que muitas vezes se afastam de nós, talvez por falta de

tempo de ambas as partes.

Precisamos chegar a um meio-termo e, como disse ontem, pisar no freio do ônibus,

descer todos, fazer uma reunião, voltar para ele e seguir o caminho. Hoje está difícil

falar a mesma língua. Necessitamos de perspectivas de melhora, sabendo que isso

depende de trabalho, de união, esforço, participação, muitas vezes precisamos deixar

alguma coisa para trás para ganhar mais à frente. Algo difícil para o ser humano é

deixar alguma coisa para trás. Todos querem levar tudo, se possível, até o que é do

outro também, infelizmente.

Precisamos de boas sugestões e do aparelhamento técnico e político. Se alguém

me perguntar  hoje o que é preciso para  melhorar  a  nossa vida,  responderei  que

necessitamos  apenas  de  três  coisas:  do  Ministério  do  Trabalho,  do  Ministério  da

Saúde e  da  participação  das  empresas.  Queremos regras  mais  claras  em nosso

trabalho para que as empresas cumpram sua parte protegendo o trabalhador, que é o

maior  patrimônio de qualquer empresa,  e não o computador de primeira geração.

Entrei  em  uma  empresa  e  fiquei  abismado,  ao  ver  computadores,  máquinas

fantásticas.  E,  ao  perguntar  se  o  pessoal  tinha  cursos  que  lhes  possibilitassem

controlar  aquilo  tudo,  responderam  que  não,  que  os  funcionários  estavam

aprendendo  dia  a  dia.  A  empresa  investe  em  tecnologia,  mas  não  investe  no

trabalhador que a controla. Isso tem de mudar. Tem-se de investir em pessoas, e não

só  em  tecnologias.  Há  necessidade  de  pessoas  competentes,  habilitadas,  nas

empresas e no sistema público-privado para que possamos caminhar. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Sr.  Rogério dos Santos Lara,

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Motociclistas e Ciclistas de Minas Gerais,

que apresentou suas considerações falando de uma classe muito importante. Embora

existam motociclistas inconsequentes no trânsito, sabemos que muitos são sérios e

trabalham para sustentar suas famílias.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Chegamos ao final da participação dos nossos expositores e, em

virtude do avançado da hora e da realização de outro evento de grande importância

que haverá neste Plenário, uma reunião especial destacando o trabalho da Polícia
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Militar através do Proerd, trabalho realizado juntamente com a Comissão Especial de

Enfrentamento do Crack, outra epidemia que enfrentamos em Minas, no Brasil e no

mundo, teremos de acelerar o término deste ciclo de debates. Em meu nome e no de

todos os Deputados desta Assembleia, gostaria de contar com a compreensão dos

senhores.

Debates

O Sr. Presidente - Temos 11 inscritos da plateia para participação oral. A princípio,

cada pessoa teria três minutos para se manifestar, o que daria mais de meia hora. Há

também as perguntas feitas por escrito, que foram inúmeras e também demandariam

mais de meia hora, o que prejudicaria a próxima reunião. Vou ler o nome dos inscritos

que fariam a participação oral e deixar o “site” da coordenação do ciclo, que divulgará

as respostas até a semana que vem.

Foram feitas as seguintes inscrições: de André Marcos Silva de Oliveira, que faria

pergunta ao Chan Kou Wha; do Subten. Luiz Carlos, que faria pergunta ao Sr. Osias

Baptista; de Cláudia Maria Belo Lisboa, da Prefeitura de Betim, que faria pergunta ao

Osias Baptista; do Major Agnaldo, Subcomandante do Batalhão de Polícia Rodoviária,

que faria pergunta à Mesa; de Hélio Emiliano Moreira, da Associação Batista Bem

Viver, Instituto Batista de Betim, que faria perguntas ao Sr. Osias e aos membros da

Mesa; de José Maria Pereira, da Associação Comunitária do Bairro Taquaril; do Prof.

Sebastião Alexandre, que faria pergunta ao Sr. Osias; de Ricardo Teixeira, Mister Bus,

que faria pergunta aos membros da Mesa; de Josué Cardoso, da Polícia Rodoviária

Federal, que faria pergunta a este Deputado; de Elias Ramos da Silva, da Secretaria

de Segurança de Trânsito de Ribeirão das Neves; e, por fim, de Kátia Ferraz, do CVI

de Belo Horizonte, que faria pergunta à Rosely Fantoni.

Peço a compreensão das pessoas que se inscreveram e solicito  que anotem o

endereço  para  encaminharem  as  perguntas:  gpi@almg.gov.br.  Peço-lhes  que

encaminhem as perguntas, pois iremos repassá-las aos expositores, a quem solicito

que a elas respondam até a próxima semana.

Também foram encaminhadas perguntas escritas ao Sr. Osias Baptista, ao Inspetor

David Stanley, à Sra. Jussara Bellavinha, ao Ten-Cel. Roberto Lemos, ao Sr. Rodrigo

Fabiano da Silva e ao Sr. Waldemar Araújo. Todas as perguntas já foram entregues
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aos expositores, que já se comprometeram a responder a todas até a semana que

vem.

O Prof. Osias comprometeu-se a transmitir a resposta a cada um dos senhores e

senhoras.  As  perguntas  e respostas serão colocadas no “site”  da  Assembleia,  no

“link” do ciclo de debates “Siga vivo - Pelo fim da violência no trânsito”. Queremos

informar  também que já existe  um comprometimento  da nossa parte,  Assembleia

Legislativa e suas Comissões pertinentes que trabalharam na elaboração deste ciclo,

e também dos nossos parceiros de que este momento será somente mais um desse

trabalho  e  da  nossa missão.  Queremos  que  esse grupo  de trabalho  continue se

reunindo.  Vamos  fazer  outras  reuniões  para  seguir  em  frente,  trabalhando  e

estudando cada proposta que nos foi encaminhada ontem e hoje e nas reuniões que

aconteceram em várias cidades do Estado de Minas Gerais. Recebemos sugestões

interessantes,  importantíssimas  e  que  precisam  ser  levadas  em  frente  para

alcançarmos o nosso objetivo.

Também recebemos a sugestão do nosso inspetor,  que estamos encaminhando

como resultado desse trabalho à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, que é a

criação, dentro da TV Assembleia, de um programa específico para tratar de trânsito.

A  nossa  sugestão  é  que  esse  programa  seja  semanal  e  dê  oportunidade  a

exposições,  debates e projetos bem-sucedidos nessa área.  Vou fazer  a leitura do

requerimento.  “Os Deputados que este subscrevem, em nome das Comissões de

Educação, Ciência e Tecnologia, de Saúde, de Segurança Pública, de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência,

observado o que dispõem as normas regimentais, requerem a V. Exa. seja produzido

e  apresentado  pela  TV  Assembleia,  semanalmente,  um  programa  sobre  o  tema

segurança no trânsito,  intitulado “Siga  Vivo”,  contendo,  a título  de sugestão,  uma

grade com entrevistas, debates e divulgação de experiências bem-sucedidas.” Fica

essa proposta em nome das Comissões e em nome de todos os parceiros  deste

nosso evento.

Ótimo. “O.k.”, Sr. Hélio. Agradecemos ao senhor a participação e a sugestão. Como

já havíamos dito anteriormente, todas as perguntas e sugestões estarão disponíveis

no “site” da Assembleia, no “link” do “Siga Vivo”, principalmente essa sugestão que o
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senhor reafirma, que é um ponto a ser debatido, a questão do transporte em massa,

do transporte coletivo, um dos itens a serem adotados.

Quero também passar  ao  conhecimento de  todas as  senhoras e senhores  que

demos entrada na Casa de um projeto  de lei  que obriga os  estabelecimentos de

ensino de educação básica, educação infantil,  ensino fundamental e ensino médio

das redes de ensino público e privado, a incluír o tema de trânsito como eixo temático

integrador ao projeto político-pedagógico de cada unidade escolar, como sugestão e

apoio do Detran, por meio do Dr. Oliveira Santiago e da Dra. Maria Célia, que muito

contribuiu na elaboração desse projeto.

Esse é o Projeto de Lei nº 3.317, que já está em tramitação na Casa. Gostaria que

todos acessassem o “site”  para acompanhar  sua tramitação,  conhecer  o texto  do

projeto e contribuir  para o seu aprimoramento, visando à inclusão da educação e

desse  tema tão  importante,  que  é  a  questão do  trânsito,  tanto  no  ensino  infantil

quanto no fundamental e no médio.

Informamos ainda aos participantes que as sugestões recebidas em todos os ciclos

de debates, além daquelas enviadas pelos formulários disponíveis na internet, serão

agrupadas  em  um  documento  final  do  evento,  que  será  entregue  às  comissões

específicas. Convido a Deputada Maria Tereza Lara para fazer suas considerações

finais em nome de todas as comissões, em seguida faremos o encerramento.

A Deputada Maria Tereza Lara - Parabenizo todos que estão presentes até este

momento, que compareceram aqui ontem e hoje. Há uma esperança muito grande no

nosso coração, Deputados João Leite e Bosco, e Deputados das outras comissões

envolvidas, de que, juntos, conseguiremos avançar e mudar esse quadro no Brasil.

Parabenizo todos os ilustres expositores, assim como as ilustres expositoras, cujos

nomes não falarei para não omitir ninguém, mas todos, sem exceção. Eu conversava

com o assessor Hugo, da GPI; com o Humberto e com todos que estiveram conosco

nesses dias, esses brilhantes assessores da Casa, e todos avaliamos como este ciclo

de debates foi proveitoso.  Isso é apenas o início,  pois agora é que começam as

tarefas principais. Trata-se de um grande desafio, mais de 200 sugestões somente

nos debates de ontem e hoje. Temos de priorizar, por isso essa ideia foi lançada pelos

Deputados João Leite e Bosco, de continuarmos a reunir todas as entidades e órgãos
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públicos  parceiros  para  seguirmos  com  o  nosso  trabalho.  Agora,  sim,  começa  o

verdadeiro  trabalho  de  implementação  das  propostas.  Todos  nos  desafiaram.  A

Assembleia  de  Minas  tem  uma  grande  responsabilidade  de  estar  ao  lado  das

pessoas, dos órgãos e entidades que assumiram essa bandeira.

Nós, Deputados desta Comissão, queremos ir a Brasília. O Osias, nosso grande

palestrante, desafiou-nos dizendo que para a Dilma o Minha Casa Minha Vida é que é

importante. Eu posso dizer que a casa é uma questão de pertença. Lá em Betim,

entregaram mil e tantos apartamentos, mas são 27 mil pessoas inscritas. Algumas

senhoras desmaiaram, porque, com 60 anos, ainda não tinham uma casa própria.

Essa  questão  é  fundamental.  Concordo  com  o  senhor  no  sentido  de  que  quem

valoriza isso e também a educação está valorizando essa demanda.  E ficaremos

orgulhosos por isso partir da Assembleia de Minas, o que para nós é uma alegria. A

Assembleia não somos apenas nós, Deputados, mas todos os presentes. Queremos

levar,  junto com o Deputado Federal  Hugo Leal,  o  relatório  da frente parlamentar

sobre a questão do trânsito seguro, contra a violência, fazendo, com o nosso Estado,

isso chegar às mãos dela. Creio que ela ficará sensibilizada, pois é uma mulher, e

nós,  mulheres,  sabemos  que  a  sensibilidade  feminina  está  ao  lado  dos  grandes

homens deste país, nunca contra, mas nunca mais atrás. Então, queremos contribuir.

Estamos vendo ali a Polícia Militar e a gloriosa Polícia Rodoviária Federal. Sempre

tenho falado da Polícia Militar e aprendi a admirar a Polícia Rodoviária Federal. O

senhor lá em Betim falou-me que 48% dos R$80.000.000.000,00 estão indo para o

ralo. Aquilo me impressionou. Já mencionamos todas as entidades aqui, mas quero

repetir:  BHTRANS,  Transbetim,  Transcon,  DER,  Secretaria  de  Saúde.  Quero

mencionar  ainda  o  Sr.  José  Carneiro,  que  representa  as  entidades  dos

caminhoneiros, e os que representam os ciclistas, os mototáxis, os Bombeiros, enfim,

todos, pois ninguém que esteve aqui tem menos compromisso.

Deputado Bosco, parabéns a V. Exa. pela coordenação dos trabalhos. Que Deus

abençoe muito essa luta, que é árdua. Com certeza seremos vitoriosos, pois estamos

construindo a muitas mãos. Depois do encerramento, a Kátia, do CDI, quer entregar

também um documento ao Presidente.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Deputada Maria Tereza Lara. Por intermédio de
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V. Exa. e do Deputado João Leite, queremos agradecer a todos os Deputados das

cinco comissões  que  compõem  este  ciclo  de  debates  e  deram  uma contribuição

importantíssima  para  que  acontecesse.  Entretanto,  nada  seria  possível  sem  a

participação  dos  nossos  parceiros,  que  há  meses  vêm  à  Assembleia.  Eles  se

reuniram diversas vezes tanto para a elaboração quanto para a execução deste ciclo

de debates.

Então,  o  nosso  muito  obrigado  a  todos  os  nossos  parceiros,  em  nome  da

Assembleia  Legislativa  e  do  nosso Presidente,  Deputado Dinis  Pinheiro.  Fizemos

questão de citar, em todos os convites de todos os ciclos, o nome das instituições e

de nossos parceiros, que são mais de 50. Desejamos que continuem firmes conosco,

com a Assembleia Legislativa e o Estado de Minas Gerais, no combate a esse mal

tão grande que é a violência no trânsito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais manifesta agradecimentos aos

nossos expositores, expositoras, autoridades, demais participantes e público em geral

pela participação neste ciclo de debates.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de logo mais, às 14 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Faculdade de Direito de Varginha pelo ótimo desempenho

obtido no Índice Geral  de Cursos, indicador utilizado pelo Ministério  da Educação

para avaliar a qualidade do ensino (Requerimento nº 3.350/2012, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com a empresa Comércio Indústria de Bebidas Áurea Ltda. por

seu cinquentenário (Requerimento nº 3.357/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  Escola  Estadual  Coronel  Paiva  pela  implantação  do
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Projeto Escola Sustentável (Requerimento nº 3.360/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de  congratulações  com  a  Câmara  Municipal  de  Conquista  por  seu  centenário

(Requerimento nº 3.363/2012, do Deputado Bosco);

de  congratulações  com as Escolas  Estaduais  Professor  Luiz  Antônio  Correa  de

Oliveira,  Professora  Maria  Fonte,  Adalberto  Ferraz  e  Professora  Ilma  de  Lana

Emerique Caldeira; com as Sras. Marial Isabel Fagundes de Paula, Maria José de

Assis, Ana Carina Costa de Avelar e Simone Rodrigues Neiva e com as estudantes

Daiane dos Reis Teodoro, Joelma Rocha Gomes, Larissa Fernanda dos Reis França,

Polliane Maria de Souza Nonato, Stéfany Caroline G. Gomes e Sara Heloísa Silveira

Moraes  pelas  conquistas  obtidas  no  concurso  de  redação  promovido  pelas

Secretarias de Agricultura, de Educação e de Defesa Social,  com o tema "O leite

nosso de cada dia" (Requerimento nº 3.364/2012, do Deputado Bosco);

de aplauso à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais pelos 119 anos de sua

fundação (Requerimento nº 3.367/2012, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Corinto pelos 88 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 3.368/2012, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a equipe Uai!rrior, da Universidade Federal de Itajubá, por

vitórias  obtidas  na  8ª  edição  do  Winter  Challenge,  maior  evento  de  robótica  da

América  Latina,  realizado  em  Jaguariúna  (SP),  e  pelos  dois  títulos  mundiais

conquistados  na  RoboGames  de  2012,  em  San  Mateo,  nos  Estados  Unidos

(Requerimento nº 3.391/2012, do Deputado Ulysses Gomes);

de congratulações com o Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho por sua posse no

cargo de Desembargador do Tribunal  de Justiça (Requerimento nº 3.392/2012, do

Deputado Duarte Bechir);

de  congratulações  com  o  Sebrae-MG  pelos  40  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 3.393/2012, do Deputado Jayro Lessa);

de  aplauso  aos  policiais,  lotados  na  5ª  Cia.  M  ESP/8  RPM,  que  atuaram  em

operação  no  Bairro  Fraternidade,  em  Governador  Valadares,  que  culminou  na

apreensão de drogas e de material necessário à fabricação e à comercialização de

substância entorpecente e na prisão de uma pessoa (Requerimento nº 3.437/2012, da
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Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com a Sra. Dilma Rousseff, Presidenta da República, e o Sr.

Paulo  Sérgio  Passos,  Ministro  dos  Transportes,  pela  duplicação da  BR-262 entre

Betim e o entroncamento com a BR-494 (Requerimento nº 3.439/2012, da Comissão

de Transporte);

de aplauso à Sra. Ana Lúcia de Oliveira, à equipe da Coordenadoria Especial da

Pessoa com Deficiência, ao Sr. Ricardo Moreira Martins, à equipe da Gerência de

Projetos Institucionais da ALMG e ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência pela competência no desenvolvimento dos trabalhos da 3ª

Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência (Requerimento nº 3.464/2012, da

Comissão da Pessoa com Deficiência).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2012

ATAS

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/7/2012

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Fred  Costa  e  Bosco,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bosco, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado o requerimento do Deputado André Quintão em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater o legado social e os impactos

das obras da Copa do Mundo 2014, especialmente em virtude das obras do Mineirão,

na  região da Pampulha (por  solicitação do Comitê Mineiro  dos Jogos Olímpicos).

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

André Quintão, Presidente – Bosco – Duarte Bechir.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2012

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Glaycon Franco e Luiz Henrique, membros da supracitada Comissão.

Está  presente,  também,  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos

termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria
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constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou como relatores  os

Deputados citados a seguir:  Projetos de Lei nºs 3.300, 3.305, 3.310 e 3.312/2012

(Deputado  André  Quintão);  3.299,  3.301,  3.304  e  3.313/2012  (Deputado  Bruno

Siqueira);  3.298  e  3.302/2012  (Deputado  Gustavo  Valadares);  3.303,  3.306  e

3.308/2012  (Deputado  Luiz  Henrique);  3.309/2012  (Deputado  Rosângela  Reis);  e

3.311/2012 (Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  260/2011  com  a  Emenda  nº  1,

1.252/2011 na forma do Substitutivo nº 1, 1.504, 3.213/2012 com a Emenda nº 1 e

2.405/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado André Quintão, o último

em virtude de redistribuição); 1.477/2011 com as Emendas nºs 1 a 3, 2.920/2012 com

a  Emenda  nº  1  (relator:  Deputado  Glaycon  Franco,  o  primeiro  em  virtude  de

redistribuição); 1.630/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião

Costa); 2.318/2011 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Luiz Henrique); 3.004 e

3.252/2012,  ambos  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Gustavo

Valadares;  leitores  dos  pareceres:  Deputados  André  Quintão  e  Glaycon  Franco,

respectivamente).  São  convertidos  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico e à Cemig o Projeto de Lei nº 1.723/2011, à Secretaria

de Estado de Esporte e da Juventude o Projeto de Lei nº 2.265/2011 e à Secretaria

de Estado de Defesa Social o Projeto de Lei nº 3.254/2012 (relator: Deputado Bruno

Siqueira;  leitor  dos requerimentos:  Deputado Sebastião Costa);  e  à  Secretaria  de

Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  o  Projeto  de  Lei  nº

3.185/2012 (relator: Deputado Luiz Henrique). Os pareceres sobre os Projetos de Lei

nºs 1.865/2011, 3.078, 3.195/2012, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude

de solicitação de prorrogação do prazo regimental pelos respectivos relatores, dos

dois primeiros, o Deputado Sebastião Costa e do último, o Deputado Glaycon Franco.

O Projeto de Lei nº 3.242/2012 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do

Deputado  Luiz  Henrique  aprovado  pela  Comissão.  Registra-se  a  presença  do
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Deputado Bruno Siqueira. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.270/2012 na forma do Substitutivo

nº  1  e  3.298/2012  (relator:  Deputado  Gustavo  Valadares;  leitor  dos  pareceres:

Deputado André Quintão).  O parecer  sobre o Projeto de Lei  nº  3.311/2012, no 1º

turno,  deixa  de  ser  apreciado em  virtude de solicitação de prazo  regimental  pelo

relator, Deputado Sebastião Costa. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,

em turno único, dos Projetos de Lei nºs 229/2011, 2.956, 3.161, 3.262/2012 com a

Emenda nº 1 e 3.279/2012 (relator: Deputado André Quintão, o primeiro em virtude de

redistribuição); e 2.764/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira). Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor os Projetos

de Lei nºs 3.263, 3.267 e 3.272/2012 e à Secretaria de Estado de Casa Civil e de

Relações Institucionais  o  Projeto de  Lei  nº  3.268/2012.  Cumprida  a  finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - André Quintão - Glaycon Franco –

Luiz Henrique.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 10/7/2012

Às 15h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Lamac,

Doutor Wilson Batista e Glaycon Franco (substituindo o Deputado Célio Moreira, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dr. Wilson Batista, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos do

Deputado Paulo Lamac (2) em que solicita seja realizada visita à Defensoria Pública

do Estado para conhecer o projeto Atuação em Rede para Prevenção e Tratamento

da Dependência Química dos Réus Processados pelo Crime de Tráfico de Drogas,

desenvolvido  por  esse  órgão;  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para

debater  o tema "As drogas e os novos marcos legais".  Cumprida  a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2012.

Paulo Lamac, Presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Às  9h4min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Paulo  Lamac,

Duarte  Bechir,  Rômulo  Viegas  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes também a Deputada Liza Prado e os Deputados Antônio

Carlos Arantes, Célio Moreira, Tiago Ulisses e Gustavo Valadares. Havendo número

regimental,  o Presidente, Deputado Célio  Moreira, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir as

graves  ocorrências  ligadas  a  afronta  aos  direitos  humanos  dos  trabalhadores  da

Celulose Nipo Brasileira S.A. – Cenibra – em todo o Estado, os quais vem sendo

submetidos  a  altos  riscos  à  saúde  e  elevado  índice  de  demissões  coletivas,  e

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, em 6/7/2012: ofícios das Sras. Magda L. G. Moreira, da Secretaria da 14ª

Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor; Salete Valesan Camba, Secretária
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Nacional  de  Promoção e  Defesa dos  Direitos  Humanos;  do  Sr.  Domingos  Sálvio

Teixeira, Diretor da Logiguarda Guarda de Veículos e Equipamentos Ltda.; do Cel. PM

Hebert  Fernandes  Souto  Silva,  Corregedor  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  –

PMMG  –;  do  Sr.  Leonardo  Duque  Barbabela,  Coordenador  do  Centro  de  Apoio

Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Patrimônio  Público;  e  do

Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Poços de Caldas. A

Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.

Fernanda de Paula Campolina, Procuradora Federal, representando o Sr. Roberto da

Cunha Barros  Júnior,  Procurador-Chefe da  Procuradoria Federal  Especializada do

INSS em Belo Horizonte; Marta de Freitas, engenheira de segurança do trabalho e

representante do Sindicato de Extração Vegetal, Carvoejamento, Reflorestamento e

Similares do Estado de Minas Gerais; e os Srs. Ricardo Ferreira Deusdará, Auditor

Fiscal do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas

Gerais, do Ministério do Trabalho e Emprego; Luciano Ricardo de Magalhães Pereira,

advogado;  José  Maria  Soares,  Presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  nas

Indústrias  de  Extração  Vegetal,  Carvoejamento,  Reflorestamento  e  Similares  do

Estado de Minas  Gerais;  Marcelo  Prado Badaró,  advogado da Cenibra;  Deuseles

João Firme, Gerente de Operações da Cenibra; Antônio Tarcizo de Andrade e Silva,

Diretor-Superintendente da Associação Mineira de Silvicultura; Mário Eugênio Lobato

Winter, Presidente da Associação Mineira de Silvicultura, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência tece as considerações iniciais e, logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 2.536/2012. Registra-se a presença do Deputado

Durval Ângelo, autor do requerimento que suscitou o debate. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos dos Deputados Paulo Lamac (7) em que solicita seja encaminhado à
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Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável desta Casa o trecho das

notas  taquigráficas  da  20ª  Reunião  Ordinária  desta  Comissão,  realizada  no  dia

4/7/2012, em que o Sr. Adolfo Aleixo Martins da Silva formaliza denúncias de prática,

em tese, de infrações ambientais no Balneário Água Limpa, situado nos Municípios

de Nova Lima e Itabirito; seja realizada reunião de audiência pública para discutir a

implementação  de  unidade  da  fábrica  da  Coca-Cola  em  Itabirito  e  para  ouvir

sugestões a serem apresentadas ao Ministério Público com vistas à composição do

termo  de  ajustamento  de  conduta  a  ser  firmado  com  a  referida  empresa;  seja

realizada visita, com os convidados que menciona, ao Balneário Água Limpa, para

verificação “in loco” das denúncias de ocupação irregular de imóveis ali localizados e

de ameaças sofridas pelos proprietários dos referidos imóveis; sejam encaminhados

à Ouvidoria de Polícia e ao Comando-Geral da PMMG as notas taquigráficas da 20ª

Reunião Ordinária dessa Comissão e pedidos de providências para a apuração de

suposto envolvimento de policiais civis e militares na ocupação irregular de terrenos

localizados  no  Balneário  Água  Limpa  e  para  a  intensificação  do  policiamento

preventivo  e ostensivo em toda região  do Balneário nos finais de  semana;  sejam

encaminhados à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Lima, à Promotoria

de Justiça da Comarca de Itabirito e aos Prefeitos dos Municípios de Nova Lima e

Itabirito as notas taquigráficas da 20ª Reunião Ordinária desta Comissão e pedido de

providências para a apuração de denúncias sobre ocupações irregulares de imóveis

no Balneário Água Limpa e sejam encaminhadas as referidas notas taquigráficas ao

Delegado  Regional  da  Polícia  Civil  de  Nova  Lima  e  ao  Ouvidor  Ambiental  da

Ouvidoria-Geral  de  Minas  Gerais;  sejam  encaminhados  à  Cemig  as  notas

taquigráficas da  20ª  Reunião  Ordinária  desta Comissão e  pedido  de providências

para a instalação de iluminação pública e  o  fornecimento  de  energia elétrica aos

imóveis  regulares  situados  no  Balneário  Água  Limpa;  seja  realizada  reunião  de

audiência pública, com os convidados que menciona, para debater sobre a situação

do Balneário Água Limpa; Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que restabeleça, urgentemente,

mediante convênio a ser firmado de imediato, o trabalho da equipe multidisciplinar da

Fhemig junto ao Centro de Equoterapia do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes
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–  Cercat  –;  Durval  Ângelo  (2)  em  que  solicita  sejam  encaminhados  à  Delegacia

Regional do Trabalho, ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Diretoria da OIT, à

Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região, ao Sindex-MG, à Superintendência

Regional do Trabalho e Emprego, à Procuradoria Federal Especializada do INSS em

Belo  Horizonte,  à  Presidência  da  Federação  das  Trabalhadores  nas  Indústrias

Extrativas do Estado de Minas Gerais, à Presidência da Cenibra, ao Sindextra-MG, à

Associação Mineira de Silvicultura e à JBP as notas taquigráficas da 21ª Reunião

Ordinária  desta  Comissão  e  pedido  de  providências  para  que  o  processo  de

modernização  anunciado  pela  Cenibra  não  resulte  em  demissão  em  massa  e

precarização das condições de saúde e segurança dos trabalhadores e para que se

empenhem no entendimento e na negociação com vistas ao alcance desse objetivo;

sejam  encaminhados  a  todos  os  Deputados  Federais  por  Minas  Gerais  as  notas

taquigráficas da  21ª  Reunião  Ordinária  desta Comissão e  pedido  de providências

para evitar que o anunciado processo de modernização na Cenibra não resulte em

demissões em massa e para que sejam respeitados os direitos dos trabalhadores;

Antônio Carlos Arantes em que solicita seja realizado debate público desta Comissão

e das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  e de Política

Agropecuária  e  Agroindustrial  com  vistas  a  discutir  a  situação  da  silvicultura  no

Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2012.

Paulo Lamac, Presidente – Luzia Ferreira – Rogério Correia.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Délio Malheiros, Antônio Júlio e Duilio de Castro, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Délio  Malheiros,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Duilio de Castro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a  reunião  se destina  a apreciar  a matéria  constante  na  pauta  e comunica o

recebimento de ofício da Sra.  Thais Leite Garcia de Pinho, Promotora de Justiça,

publicado no “Diário do Legislativo” de 28/6/2012. O Presidente acusa o recebimento

do Projeto de Lei nº 721/2011, no 2º turno, do qual designou como relator o Deputado

Duilio de Castro. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei  nºs 367/2011 (relator:

Deputado  Délio  Malheiros);  721/2011  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Duilio  de  Castro);  e  pela

aprovação,  no 1º  turno, dos Projetos de Lei nºs  2.325/2011 com a Emenda nº 1,

apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça (relator:  Deputado Duilio  de

Castro);  3.088/2012 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta (relator: Deputado Délio

Malheiros,  em  virtude  de  redistribuição).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2012.

Délio Malheiros, Presidente – Duilio de Castro.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2012

ERRATA

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 367/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de 27/9/2011, na pág.

32, no inciso II do art. 3º do Substitutivo nº 1, onde se lê:

“II - número de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Física - CNPJ - ;”, leia-se:

“II - número de registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ -;”.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE JULHO DE 2012

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 26/7/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.  Ilmar Bastos

Santos, ocorrido em 25/7/2012, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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