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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1º DE AGOSTO DE 2012

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 5.365, DE 31 DE JULHO DE 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.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 8º-B da Resolução nº 5.214, de 23 de dezembro

de 2003, o seguinte § 3º:

“Art. 8º-B - (…)

§ 3º - O servidor de que trata o “caput” que não tenha cumprido as condições nele

previstas para o desenvolvimento na carreira poderá cumpri-las até o terceiro ano

imediatamente subsequente, nos termos de regulamento.”.

Art.  2º - 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.”.

Art. 3º - Fica acrescentado ao art. 4º da Resolução nº 5.347, de 19 de dezembro de

2011, o 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 nele previstas para o desenvolvimento na carreira

poderá cumpri-las até 2014, nos termos de regulamento.”.

Art. 4º - O art. 5º da Resolução nº 5.347, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 5º - Regulamento disporá sobre a ordem de concessão de desenvolvimento na

carreira,  na  hipótese  de  o  servidor  fazer  jus,  concomitantemente,  a  diferentes
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mecanismos de desenvolvimento na carreira.”.

Art. 5º - 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 reposicionado, 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.

§ 1º - Para fazer jus à 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.

§  3º  -  O servidor  que fizer  a  opção prevista  neste  artigo  deixará  de  receber  a

parcela a que se refere o “caput”.

§  4º  -  Regulamento  disporá  sobre  o  aproveitamento  de  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. 6º - 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
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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 5.214, de 2003.

§ 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 do “caput” deste artigo.

§ 2º - O reposicionamento de que trata este artigo observará como limite o último

padrão de vencimento da respectiva carreira.

§ 3º - Não fará jus ao reposicionamento de que trata o “caput” o 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 1991.

Art. 7º - Ficam criadas uma Função Gratificada de Gerência-Geral de Área - 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. 8º - 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;”.

Art. 9º - O § 2º do art. 3º da Resolução nº 5.100, de 29 de junho de 1991, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 3º:

“Art. 3º - (…)

§ 2º - O ponto unitário corresponderá ao índice 0,5186 (zero vírgula cinco mil cento

e oitenta e seis) aplicado ao índice básico previsto no art. 5º da Lei nº 16.833, de 20
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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 trabalho

de quatro horas diárias.”.

Art. 10 - Fica revogado o Anexo II da Resolução nº 5.100, de 1991.

Art. 11 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência,  em Belo Horizonte,  aos 31 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

COMUNICAÇÃO DESPACHADA  PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 31/7/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Doutor Viana em que notifica sua renúncia ao mandato parlamentar, a

partir  de 1º/8/2012, em virtude de sua nomeação para o cargo de Conselheiro do

Tribunal de Contas. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2012

ATA

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/7/2012

Às  9h40min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Bosco,  Carlin

Moura e Ulysses Gomes (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da

Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Bosco, 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 na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, suspende

a reunião por uma hora. Reabertos os trabalhos, passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado, no 2º turno, o parecer pela aprovação, na forma do vencido em 1º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  302/2011  (relator:  Deputado  Bosco).  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  desconvoca  os

membros da Comissão para as reuniões extraordinárias de hoje às 14 e 20 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de agosto de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Luzia Ferreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.259/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  da  Deputada Rosângela  Reis,  o  projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Comunidade  Terapêutica  Esperança,  com
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sede no Município de Timóteo.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.259/2012  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Comunidade Terapêutica  Esperança,  com  sede  no  Município  de  Timóteo,  pessoa

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

assistência a alcoólicos e toxicômanos.

Na consecução desse propósito, a instituição protege, defende, acolhe e apoia os

alcoólicos e dependentes químicos que desejam deixar o vício; promove seu bem-

estar  em  sistema de internato,  oferecendo assistência  terapêutica;  possibilita  sua

reintegração na família e na comunidade.

Tendo em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido em Timóteo pela

Comunidade  Terapêutica  Esperança,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.259/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de agosto de 2012.

Hely Tarqüínio, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 1º/8/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento do Sr. Domingos

Costa, ocorrido em Juiz de Fora, em 28/7/2012. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2012

ATAS

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 1º/8/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

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

Correspondência: Ofício nº 5/2012 (encaminhando o Projeto de Lei nº 3.342/2012), do

Presidente do Tribunal de Justiça - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.343 a 3.371/2012 - Requerimentos nºs 3.487 a

3.519/2012 - Requerimentos das Comissões de Educação e de Direitos Humanos e

da  Deputada  Liza  Prado  -  Comunicações:  Comunicações  dos  Deputados  Dalmo

Ribeiro Silva e Fred Costa e das Comissões do Trabalho, de Educação, de Direitos

Humanos  e  de  Participação  Popular-  Interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -

Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Designação  de  Comissão  -

Composição da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Posse

do  Deputado  Romel  Anízio  e  da  Deputada  Ana  Maria  Resende  -  Suspensão  e

reabertura dos trabalhos ordinários - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Alencar da Silveira Jr., Carlin Moura e Rogério Correia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

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

Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  da  Comissão  de

Direitos Humanos e da Deputada Liza Prado; deferimento - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa

-  Adelmo Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -

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

Moreira - Délio Malheiros - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fred Costa - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo
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Moreira - Liza Prado - Luzia Ferreira -  Marques Abreu - Neider Moreira - Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

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

três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 5/2012

Belo Horizonte, 12 de julho 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 "Altera  os  quadros  de  cargos  de  provimento  em  comissão  da

Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeiro Grau" e cria, no Grupo de

Direção e Assessoramento Superior (JPI-DAS) do Quadro de Servidores da Justiça

de Primeira Instância, a que se refere o Anexo IV da Lei n° 11.098, de 11 de maio de

1993, os seguintes cargos:

I - 320 (trezentos e vinte) cargos de Gerente de Contadoria, código JPI-DAS-09, PJ-

77, de provimento em comissão e recrutamento limitado;

II - 1.237 (mil duzentos e trinta e sete) cargos de Gerente de Secretaria, JPI-DAS-

1O, PJ-77, de provimento em comissão e recrutamento limitado.
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O  projeto  visa,  precipuamente,  equilibrar  a  relação  percentual  entre  cargos

comissionados,  providos  por  recrutamento  amplo  e  limitado,  em  obediência  ao

previsto no art. 2°, § 2°, da Resolução n° 88 do Co nselho Nacional de Justiça, assim

redigido:

"Para os Estados que ainda não regulamentaram os incisos IV e V do art. 37 da

Constituição Federal, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos cargos em comissão

deverão ser destinados a servidores das carreiras judiciárias, cabendo aos Tribunais

de  Justiça  encaminharem  projetos  de  lei  de  regulamentação  da  matéria,  com

observância desse percentual".

A criação  dos  novos  cargos  somar-se-á  aos  demais  cargos  comissionados  de

provimento limitado, promovendo a paridade entre estes e os de provimento amplo, já

existentes no quadro do Tribunal de Justiça e da Justiça de 1ª instância.

Por outro lado, a proposta atende também à necessidade de que as atribuições de

escrivão  judicial  e  contador  judicial  sejam  exercidas  por  servidores  devidamente

qualificados e destinatários da confiança dos magistrados aos quais se subordinarão,

promovendo melhor  alinhamento entre  magistrados e  servidores,  em beneficio  da

prestação jurisdicional.

Por último, deve-se registrar o escopo de valorização dos servidores.

Atualmente, o desempenho das atribuições de gerenciamento das secretarias de

juízo e contadorias cabe aos servidores ocupantes dos cargos efetivos de Oficial de

Apoio Judicial - Classe B, e Técnico de Apoio Judicial, os quais, mesmo no exercício

de seus cargos efetivos, obrigam-se à jornada laboral de 8 (oito) horas diárias e a

assumirem função gerencial, em descompasso com servidores de outras carreiras do

Poder Judiciário, que permanecem laborando por 6 (seis) horas diárias e obrigam-se,

apenas, a funções de maior complexidade.

Além  desses,  são  também  criados,  no  quadro  de  cargos  de  provimento  em

comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça, a que se refere o Anexo II da Lei n°

16.645, de 5 de janeiro de 2007, 130 (cento e trinta) cargos de Assessor Judiciário,

PJ-77, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-03, código dos cargos AS-

L1 a AS-L130.

Cuida-se  de  medida  relevante  para  assegurar  a  celeridade  da  prestação
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jurisdicional  de  2ª  instância,  diante  do  contínuo crescimento  do  volume de  feitos

distribuídos aos membros desta Corte, seja em grau recursal, seja no exercício da

sua jurisdição de competência originária.

Outros esclarecimentos de ordem técnica constam da justificação anexa ao Projeto.

Na oportunidade, apresento-lhe os meus protestos de estima e consideração.

Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça.

PROJETO DE LEI Nº 3.342/2012

Altera os quadros de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal

de Justiça e da Justiça de Primeiro Grau.

Art. 1° - Ficam criados, no Grupo de Direção e Asse ssoramento Superior (JPI-DAS)

do Quadro de Servidores da Justiça de Primeira Instância, a que se refere o Anexo IV

da Lei nº 11.098, de 11 de maio de 1993:

I - 320 (trezentos e vinte) cargos de Gerente de Contadoria, código JPI-DAS-09, PJ-

77, de provimento em comissão e recrutamento limitado;

II - 1.237 (mil duzentos e trinta e sete) cargos de Gerente de Secretaria, JPI-DAS-

10, PJ-77, de provimento em comissão e recrutamento limitado.

Parágrafo único -  A lotação,  as  atribuições e os  requisitos  para provimento  dos

cargos previstos neste artigo serão estabelecidas em resolução da Corte Superior do

Tribunal de Justiça.

Art. 2° - Ficam alterados para a faixa de PJ-65 ao PJ-77 os padrões de vencimento

da classe B do cargo de Oficial de Apoio Judicial, previstos no Anexo V da Lei n°

16.645, de 5 de janeiro de 2007.

Art. 3° - O provimento inicial dos cargos de que tr ata o art. 1 ° desta Lei será feito

mediante  nomeação  dos  servidores  ocupantes  dos  cargos  de  Técnico  de  Apoio

Judicial, I a IV, ou de Oficial de Apoio Judicial, Classe B, que estejam no exercício das

funções de gerenciamento das contadorias e das secretarias de juízo, na data de

publicação desta Lei.

Parágrafo único - Enquanto não providos os cargos de que trata o art. 1º desta Lei,

as funções de gerenciamento das contadorias e das secretarias de juízo continuarão

a ser exercidas pelos ocupantes dos cargos de Técnico de Apoio Judicial, I a IV, ou

de Oficial de Apoio Judicial, Classe B.
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Art.  4° -  Ficam  criados  no  quadro  de  cargos  de  prov imento  em  comissão  da

Secretaria do Tribunal de Justiça, a que se refere o Anexo II da Lei n° 16.645, de 5 de

janeiro de 2007, cento e trinta cargos de Assessor Judiciário, PJ-77, de recrutamento

limitado, código de grupo TJ-DAS-03, código dos cargos AS-LI a AS-L130.

Parágrafo único - Poderão ser nomeados para os cargos previstos no caput deste

artigo servidores efetivos integrantes dos quadros de pessoal do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais que sejam bacharéis em direito há, pelo menos, dois anos.

Art. 5° - A resolução prevista no parágrafo único d o art. 1° desta Lei será expedida

no prazo de 90 dias, contados de sua vigência.

Art. 6° - A implementação do disposto nesta Lei fic a condicionada- à existência de

créditos  orçamentários  consignados  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de

Minas.Gerais.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Justificação:  O projeto de lei  que se apresenta  à  apreciação legislativa tem por

objetivo precípuo viabilizar o cumprimento do disposto no art. 2°, caput e § 2°, da

Resolução n° 88, do CNJ.

Propõe-se,  em  síntese,  a  criação  de  cargos  de  provimento  em  comissão,  de

recrutamento limitado, a fim de equilibrar a relação entre os cargos dessa natureza e

os de recrutamento amplo, de modo que seja atendida a exigência daquele Conselho,

na forma que se verá a seguir.

1 - Estabelecem os citados dispositivos da Resolução sob exame:

“Art. 2º - Os cargos em comissão estão ligados às atribuições de direção, chefia e

assessoramento, sendo vedado seu provimento para atribuições diversas.

§ 1º - [...]

§ 2° - Para os Estados que ainda não regulamentaram  os incisos IV e V do art. 37

da  Constituição  Federal,  pelo  menos  50%  (cinqüenta  por  cento)  dos  cargos  em

comissão deverão ser destinados a servidores das carreiras judiciárias, cabendo aos

Tribunais de Justiça encaminharem projetos de lei  de regulamentação da matéria,

com observância desse percentual. ".

2 - Verifica-se que existem situações distintas nos quadros de pessoal da Secretaria

do Tribunal e da Justiça de Primeira Instância, a merecerem análise em separado.
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2.1 - Situação existente na Secretaria do Tribunal

No quadro de  pessoal  da Secretaria  do Tribunal,  por  determinação das Leis  n°

16.645,  de  2007,  e  n° 18.859,  de  2010,  existe  um  to tal  de  1.065  cargos

comissionados, dos quais 281 são de recrutamento limitado. Os outros 784 são de

recrutamento  amplo,  sendo  650  destinados  ao  assessoramento  dos

Desembargadores, 23 lotados em diversas unidades organizacionais e 111 a serem

extintos com a vacância.

Isso significa que, atualmente, cerca de 26% do total de cargos em comissão são

de recrutamento limitado, percentual inferior ao determinado pelo CNJ, que é de pelo

menos 50%.

2.2 - Situação na Justiça de Primeira Instância

No quadro de pessoal da Primeira Instância existem 619 cargos comissionados,

sendo 29 de recrutamento limitado e 590 de recrutamento amplo.

Desses últimos,  583 são cargos de  Assessor  de Juiz e 7  são cargos  diversos,

lotados nos serviços auxiliares de Diretores de Foro.

Verifica-se, dessa forma, que no quadro de pessoal da Primeira Instância a situação

não é melhor que aquela existente na Secretaria deste Tribunal: menos de 5% dos

cargos de provimento em comissão são de recrutamento limitado.

A questão  atinente  aos  cargos  de  Assessor  de  Juiz  se  relaciona  com  o  que

dispunha o § 3° do art. 251 da LC n° 59, de 2001, e m sua redação original, que era a

seguinte:

“Art.  251.  A cada Juiz de Direito  corresponde uma Secretaria,  cuja lotação será

definida pela Corte Superior, mediante resolução.

[...]

§ 3º - Nas comarcas onde houver duas ou mais varas, a lei poderá criar cargos de

assessoramento de Juízes, que integrarão o Quadro de Pessoal previsto no artigo

anterior".

Com base nesse dispositivo, editou-se o art. 3° da Lei n° 14.336, de 3 de julho de

2002, nos seguintes termos:

“Art.  3º - Ficam criados  quinhentos e oitenta e três cargos de Assessor de Juiz,

Código TJ-DAS-08, Padrão PJ-45,  de recrutamento amplo, no quadro de pessoal a
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que se refere o Anexo IV da Lei nº 11.098, de 11 de maio de 1993.” (Original sem

grifos).

Lado outro, dispõe o art. 251 da LC n° 59, de 2001:

“Art.  251 -  A cada vara  e  a  cada unidade  jurisdicional  dos  Juizados  Especiais

corresponde uma secretaria integrada obrigatoriamente por servidores das carreiras

de Técnico de Apoio Judicial, da especialidade Escrivão Judicial, e de Oficial de Apoio

Judicial, cuja lotação será determinada pela Corte Superior, mediante resolução.”.

Por fim, tem-se que a mesma LC nº 105, de 2008, estabeleceu em seu art. 67:

“Art. 67 - O Tribunal de Justiça garantirá, por meio de encaminhamento de projeto

de lei à Assembleia Legislativa, no prazo máximo de cento e vinte dias contados da

publicação desta lei complementar, a instituição de uma gratificação pela atividade de

chefia aos servidores ocupantes do cargo de Técnico de Apoio Judicial e Oficial de

Apoio Judicial, classe B, titulares ou substitutos”.

Ressalte-se que este Tribunal ainda não cumpriu o comando acima citado, por dois

motivos.

Primeiro porque o citado artigo seria inconstitucional, eis que oriundo de emenda

parlamentar, além de aumentar despesa sem indicar a fonte de recursos para fazer

face a elas.

Em segundo lugar porque à época não havia margem para se elevar despesa com

pessoal,  pois  os  gastos  dessa natureza já  estavam próximos do limite  prudencial

legalmente estabelecido.

3 - O desequilíbrio na proporção de cargos comissionados de recrutamento amplo e

limitado, por sua vez, é passível de apontamento pelo Conselho Nacional de Justiça -

CNJ, no curso dos trabalhos de inspeção, ainda não finalizados em relação a este

Tribunal de Justiça.

Diante  dessa  constatação,  é  previsível  que,  a  exemplo  do  ocorrido  em  outros

Estados,  seja recomendada a  dispensa de ocupantes de  cargos de  recrutamento

amplo, em número suficiente para se obter a paridade ditada pelo art. 2°, § 2°, da

Resolução 88.

Essa dispensa poderia atingir, em larga escala, os assessores de magistrados, em

primeira e segunda instâncias, com inegável prejuízo para a prestação jurisdicional.
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4 - Com o objetivo de apresentar solução para os problemas acima apontados, foi

elaborado o projeto de lei  ora apresentado à apreciação legislativa,  que pode ser

justificado pelos seguintes argumentos:

4.1 - Assessoramento dos Juízes de Direito

Embora  exista,  atualmente,  número insuficiente de cargos de  Assessor  de Juiz,

para  propiciar-se  assessoramento  a  todos  os  Juízes  de  Direito  vitalícios,  como

determina o art. 56 da LC n° 105, não há, no moment o, condições de se promover a

criação de mais cargos dessa natureza.

Isso porque essa criação viria desequilibrar ainda mais a relação entre o número de

cargos  de  provimento  em  comissão  de  recrutamento  amplo  e  limitado,  além  de

sobrecarregar o orçamento do Poder Judiciário.

4.2 - Gerenciamento das secretarias de juízo e das contadorias

Diversos  estudos  realizados  no  âmbito  do  Tribunal  de  Justiça  concluíram  pela

necessidade  de  que  essas  funções,  hoje  atribuídas  aos  ocupantes  dos  cargos

efetivos de Técnico de Apoio Judicial e de Oficial de Apoio Judicial, sejam exercidas

por  ocupantes  de  cargo  de  provimento  em  comissão,  em  similaridade  com  as

gerências de cartórios, órgãos da estrutura da Secretaria do Tribunal de Justiça.

Essa solução atenderia, inclusive, à “mens legis” do art. 67, acima transcrito. De

fato,  conforme  consta  do  parecer  da  Comissão  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária da ALMG emitido durante a tramitação do projeto que deu origem à LC

n° 105, o objetivo da emenda parlamentar que propôs  o acréscimo do citado artigo foi

criar  "gratificação  para  os  servidores  das  carreiras  de  Técnico  de  Apoio  Judicial,

classes  C  ou  B,  e  de  Oficial  de  Apoio  Judicial,  classe  B,  ou  seus  respectivos

substitutos, em razão do exercício das funções de gerência das Secretarias do Juízo

e Contadorias Judiciais". (Original sem grifo).

Em face disso, propõe-se que, em vez de se estabelecer a gratificação, nos termos

definidos no citado art. 67 da LC n° 105, de 2008, sejam criados 1.557 cargos de

provimento em comissão, de recrutamento limitado, sendo: (a) 320 cargos de Gerente

de Contadoria; (b) 1.237 cargos de Gerente de Secretaria.

O número de cargos de Gerente de Contadoria corresponde ao total de comarcas

previstas na Lei de Organização e Divisão Judiciárias - LOJ, possibilitando que cada
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uma  delas  tenha  um  serviço  de  contadoria,  conforme  parâmetro  que  norteou  a

expedição da Resolução nº 405, de 2002.

Já os cargos de Gerente de Secretaria correspondem ao número de cargos de Juiz

de Direito previstos na LOJ, excluindo-se os de Juiz de Direito Substituto e de Juiz de

Direito Auxiliar.

Esclareça-se  que  esses  cargos  seriam  suficientes  para  atender,  também,  às

necessidades atuais das secretarias das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados

Especiais.

Criados esses cargos, necessário adequar os padrões de vencimento da carreira de

Oficial de Apoio Judicial B. É que, em razão das funções gerenciais desempenhadas

por seus ocupantes, o padrão inicial da classe B desse cargo difere do fixado para a

mesma classe das demais carreiras.

De acordo com o Anexo V da Lei n. 16.645, de 2007, os padrões de vencimento dos

cargos integrantes da classe B da carreira de Oficial de Apoio Judicial vão do PJ-70

ao PJ-77; para a mesma classe das outras carreiras, do PJ65 ao PJ-77. É essa a

adequação que se propõe.

Prevê-se, finalmente, que os ocupantes dos cargos de Técnico de Apoio Judicial ou

de  Oficial  de  Apoio  Judicial  B  continuem  a  exercer  as  funções  gerenciais  das

contadorias e das secretarias de juízo, determinando-se que o provimento inicial dos

cargos  cuja  criação  ora  se  propõe  seja  feito  mediante  a  nomeação  dos  atuais

ocupantes  das  funções  de  contadores  e  escrivães  judiciais.  Essa  opção  de

provimento evita que tais servidores se vejam prejudicados .

Essa matéria consta dos artigos 1°, 2° e 3° do ante projeto de lei.

4.3 - Assessoramento dos Desembargadores

É  fato  notório  o  crescente  volume  de  feitos  diuturnamente  encaminhados  aos

integrantes do Tribunal de Justiça.

Essa  situação  tende  a  se  agravar,  tendo  em  vista  a  previsão  de  aumento  na

distribuição de processos.

Assim, faz-se necessária a criação de mais um cargo de Assessor Judiciário para

cada Desembargador.

Propõe-se que esses novos cargos, diferentemente dos três atualmente existentes,
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sejam de recrutamento limitado.

Propõe-se ainda que a escolha  de  seus ocupantes se faça entre  os  servidores

efetivos  dos  dois  quadros  de  pessoal  do  Poder  Judiciário,  o  da  Secretaria  deste

Tribunal  e o da Justiça de Primeira Instância.  Com isso,  amplia-se o universo de

escolha  dos  Desembargadores,  mas  preserva-se  o  equilíbrio  preconizado  pela

Resolução  n° 88  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  e  a tenta-se  para  a  justa

valorização dos servidores dos quadros efetivos do Poder Judiciário.

Tudo isso consta do art. 4° do anteprojeto.

5 - Aspectos orçamentários e financeiros da questão

Como se  sabe,  os  recursos  orçamentários  do  Estado  não  são  suficientes  para

significativas ampliações nas despesas de pessoal, que, além disso, sujeitam-se ao

limite percentual da receita corrente líquida, previsto no art. 20, II, da LC nº 101, de 4

de maio de 2000.

Esse possível entrave orçamentário é contornado no art. 3°, parágrafo único, do

anteprojeto,  que  prevê  o  aproveitamento  dos  atuais  exercentes  das  funções  de

contador e escrivão judiciais no provimento inicial dos cargos a serem criados.

Essa  linha  de  ação,  além  de  preservar  os  possíveis  direitos  dos  servidores,

reduziria sensivelmente o impacto orçamentário da proposta, tornando-a viável  em

face dos recursos orçamentários do Tribunal de Justiça.

6 - Considerações finais

Acolhida  a  proposta  sob  exame,  teremos,  nos  quadros  de  pessoal  do  Poder

Judiciário deste Estado, a seguinte situação, no tocante aos cargos de provimento em

comissão: (a) 1.374 cargos de recrutamento amplo; (b) 1.997 cargos de recrutamento

limitado.

Dessa  forma,  sob  o  aspecto  legal,  a  exigência  do  CNJ  em  comento  estará

cumprida,  dependendo  o  provimento  dos  cargos  novos  da  obtenção  de  recursos

orçamentários e financeiros.

Haverá,  ainda,  um total  de  623 cargos de  recrutamento limitado a mais,  o  que

permitirá,  futuramente,  a  criação  de  novos  cargos  de  Assessor  de  Juiz,  quando

houver  condições  financeiras  para  tanto,  a  fim  de se propiciar  assessoramento  a

todos os magistrados de primeiro grau.
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Acrescente-se que, além da determinação contida no art. 56 da LC nº 105, de 2008,

o Provimento n° 7, de 7 de maio de 2010, expedida p ela Corregedoria Nacional de

Justiça, do CNJ, dispõe que deve haver cargos de assessoramento para os Juízes de

Direito do Sistema dos Juizados Especiais na mesma proporção dos existentes no

“juizado comum", situação que não se verifica em Minas Gerais.

São essas as justificativas para o anteprojeto de lei sob exame.

- 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.

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 3.343/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  para  a  Recuperação  e  Conservação

Ambiental em Defesa da Serra da Calçada, com sede .no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação para a Recuperação e

Conservação Ambiental em Defesa da Serra da Calçada, com sede no Município de

Nova Lima.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Délio Malheiros

Justificação:  A Associação  para  a  Recuperação  e  Conservação  Ambiental  em

Defesa  da  Serra  da  Calçada  -  Arca-Amaserra  -,  fundada  em  5/6/2007,  tem  por

finalidade desenvolver ações, projetos e programas orientados para a proteção do

Patrimônio Cultural e Natural da Serra da Calçada e de seu entorno.

Para o cumprimento de seus objetivos, a Arca-Amaserra desenvolve trabalhos de

educação ambiental e pesquisas científicas, voltadas para a comunicação, além de

divulgação  e  publicações  relacionadas  com  as  atividades  anteriormente
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mencionadas. Também promove ações em conjunto com ONGs e outras entidades

que atuam na Serra da Calçada e em seu entorno.

É uma associação civil filantrópica, sem fins lucrativos e de assistência social, e os

membros de sua diretoria e do conselho fiscal não recebem benefício nem vantagem

em decorrência do exercício de suas funções, bem como não são remunerados por

suas atividades.

A entidade  preenche  todas  as  exigências  dispostas  na  Lei  nº  12.972  para  a

declaração de utilidade pública.

Assim,  considerando que a Associação desenvolve  uma gestão administrativa  e

patrimonial em prol do interesse público e não oferece nenhum óbice legal para a

declaração de utilidade pública, esperamos o apoio dos nobres pares para aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.344/2012

Obriga as empresas prestadoras de serviço de telefonias fixa e móvel, de TV por

assinatura e de transmissão de dados via internet a oferecer aos consumidores com

contratos  em  atividade  as  mesmas  condições  para  adesão  aos  novos  planos  e

pacotes promocionais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Ficam as operadoras de serviços de telefonias móvel e fixa, de TV por

assinatura  e  de  transmissão de dados  via  banda larga  obrigadas  a  oferecer  aos

consumidores que possuam contratos em atividade as mesmas condições previstas

para a adesão de novos planos e pacotes promocionais.

Art. 2° - As disposições contidas no “caput” do art . 1º somente se aplicarão aos

novos planos e pacotes promocionais que mantenham as mesmas características,

conteúdos,  programação,  franquia  de  minutos,  taxa  de  velocidade  e  taxa  de

transferência de dados dos planos anteriormente contratados.

Art.  3º  -  Nos casos de TV por  assinatura  aplicar-se-ão as disposições  contidas

nesta  lei  aos  pacotes  adicionais  anteriormente  contratados  e  objeto  de  novas
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promoções.

Art. 4º - A transferência para os novos planos e pacotes promocionais somente se

efetuará mediante concordância e sem ônus para o consumidor.

Art. 5º - Independentemente dos prazos estipulados nos contratos em atividade, fica

vedada a  cobrança de multa  em  virtude da adesão aos  novos  planos e  pacotes

promocionais.

Art. 6º - O descumprimento das disposições contidas nesta lei importará, no que

couber, a aplicação das penalidades contidas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990.

Art.  7º  -  Aos  órgãos de defesa do consumidor  do  Poder  Executivo  e do  Poder

Legislativo,  dentro  de  suas  competências  legais,  cabe  a  adoção  das  medidas

necessárias para fiel cumprimento das disposições contidas nesta lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação: O projeto de lei que apresento nesta Assembleia tem por finalidade

garantir  aos  consumidores  com  contrato  em  atividade  o  direito  de  igualdade  de

condições com aqueles que, por força de promoções, acabam por obter condições

mais vantajosas no momento da contratação de planos e pacotes de telefonias móvel

e fixa, de TV por assinatura e de transmissão de dados via banda larga.

Muitas  empresas  no  afã  de  aumentar  a  sua  carteira  de  clientes  oferecem,

rotineiramente, as mais diversas promoções para aqueles que vierem a aderir aos

mais  diversos  planos  e  pacotes  de  serviços;  contudo,  as  mesmas  vantagens

oferecidas aos novos clientes não estão disponíveis para os antigos clientes. Estes

são simplesmente esquecidos. Com a mão direita,  as empresas se esforçam para

conquistar novos clientes, enquanto que, com a mão esquerda, deixam escapar os

consumidores já fiéis.

Neste  sentido,  com  o  intuito  de  obter  melhores  condições  de  pagamento  na

aquisição de planos e pacotes promocionais, muitos consumidores são obrigados a

pagar a multa contratual e dessa forma poderem migrar para o plano mais vantajoso.

Não  poderia  deixar  de  destacar  alguns  princípios  básicos  do  consumidor
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estabelecidos  na  Política  Nacional  de  Relações  de  Consumo assim  definidos  no

Código de Defesa do Consumidor, na qual peço vênia para assim transcrever:

“Art.  4º  -  A  Política  Nacional  das  Relações  de  Consumo  tem  por  objetivo  o

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde

e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade

de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos

os seguintes princípios: (redação dada pela Lei nº 9.008, de 21/3/95)

III  -  harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e

compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento

econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a

ordem econômica (art. 170 da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e

equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

IV -  educação e informação de fornecedores  e consumidores,  quanto aos seus

direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;”.

A falta de transparência e do instrumento formal, no caso o contrato, acabam por

facilitar  o  artifício  da  fraude  e  da  má-fé  no  momento  da  execução  do  serviço

prestado..

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.345/2012

Proíbe os estabelecimentos que adotam o vale-refeição como forma de pagamento

de restringir sua aceitação a determinado dia, data ou horário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É vedado aos estabelecimentos que adotam o vale-refeição como forma de

pagamento restringir sua aceitação a determinado dia, data ou horário.

Art. 2º - O descumprimento das disposições desta lei sujeito o infrator às sanções

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de

Defesa do Consumidor -, aplicáveis na forma dos arts. 57 a 60 da referida lei.

Art. 3º - O regulamento desta lei definirá o detalhamento técnico de sua execução.

Art.  4º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de
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dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias contados a partir  de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação: Inicialmente, verifica-se que, conforme o art. 24, incisos V, VIII e XII, da

Constituição Federal, compete aos Estados legislar sobre produção e consumo, bem

como  sobre  responsabilidade  por  danos  causados  ao  consumidor  e  proteção  e

defesa da saúde. Assim, com base nas premissas aqui emitidas, também cabe ao

Estado legislar sobre a matéria que ora se discute.

Além disso, a Constituição estadual preconiza que a saúde é direito de todos e

dever do Estado, sendo que o poder público estadual tem a função de garantir o bem-

estar do indivíduo, mediante a adoção de políticas públicas que promovam a redução

do risco de doenças e outros agravos.

Comumente presente no cotidiano das empresas, o vale-refeição é uma realidade

na vida dos trabalhadores. Como se sabe, a própria legislação pátria incentiva as

companhias a adotarem o sistema de refeição-convênio para os seus funcionários em

troca de benefícios fiscais.

O vale-refeição,  seja  ele  fornecido  através  de  tíquete,  seja  por  meio  de  cartão

magnético,  é  o  benefício  que possibilita  ao  funcionário o  pagamento  de  refeição,

entendida como almoço, jantar ou lanche, feita nos restaurantes pertencentes à rede

conveniada  da  prestadora  do  serviço.  A lógica  do  benefício  é  proporcionar  aos

trabalhadores melhor qualidade de vida, facilitando seu acesso a uma refeição mais

saudável.  Não  é  segredo  que,  ao  investir  no  bem-estar  e  na  saúde  dos  seus

funcionários, as empresas obtêm melhores resultados.

No entanto, percebemos que alguns estabelecimentos que adotam o vale-refeição

como forma de pagamento estão restringindo sua aceitação a dias da semana e a

horários  pré-estabelecidos.  Não são  poucos  os  restaurantes  que aceitam  o  vale-

refeição somente para pagamento de almoço e de segunda a sexta-feira. Tal medida,

a  nosso ver,  exclui  indevidamente  os  trabalhadores  que exercem seus ofícios  no

período noturno ou no sábado ou domingo.
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Nunca  é  demais  lembrar  que  a  Constituição  Federal  de  1988,  em  seu  art.  5º,

“caput”,  preconiza  que todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem distinção de qualquer

natureza,  admitindo-se,  excepcionalmente,  eventual  diferenciação,  desde que haja

razoabilidade e conexão lógica com o fim a ser atingido.

Dessa forma, eventual diferenciação, para não ser arbitrária e inconstitucional, deve

ser pertinente e guardar relação de causa e efeito com o fim pretendido, explicando-

se  os  motivos  por  que  se  adota  a  medida.  No  presente  caso,  não  há nenhuma

justificativa legal que respalde a diferenciação estabelecida. Não há disparidade entre

os trabalhadores supracitados que permita concluir pela existência de um fator de

discrímen. O empregado que trabalha durante a noite tem os mesmos direitos que

assistem o empregado que trabalha de dia, o mesmo ocorrendo com aqueles que

labutam  aos  sábados  e  domingos.  Assim,  fica  claro  que  o  tratamento  desigual

dispensado por determinados estabelecimentos a consumidores que se encontram na

mesma situação fática viola a Constituição.

É justamente por isso que este projeto proíbe os estabelecimentos que adotam o

vale-refeição como forma de pagamento de restringir sua aceitação a dia, data ou

horário pré-estabelecidos.

Assim  sendo,  ante  os  motivos  expostos,  pedimos  o  voto  favorável  dos  nobres

membros desta Assembleia, por se tratar de medida de relevante interesse público.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.346/2012

Proíbe a emissão do boleto de oferta, sem autorização prévia, para contratação de

produtos e serviços.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedado ao fornecedor emitir, sem solicitação prévia, boleto de oferta

para a contratação de produtos ou serviços.

Parágrafo único - Entende-se como boleto de oferta todo instrumento padronizado

por  meio do qual  o fornecedor apresenta uma oferta de produtos ou serviços,  ao

mesmo tempo em que torna viável o pagamento antecipado da referida proposta.
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Art. 2º - A infração às disposições desta lei acarretará ao responsável infrator as

sanções previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 -

Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis na forma de seus art.s 57 a 60.

Art. 3° - Ulterior disposição regulamentar desta le i definirá o detalhamento técnico

de sua execução.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação:  Inicialmente, verifica-se que conforme o art. 24, incisos V e VIII, da

Constituição  Federal,  compete  aos  Estados  legislar  sobre  assuntos  referentes  à

produção  e  ao  consumo,  bem  como  responsabilidade  por  danos  causados  ao

consumidor. Assim, com base nas premissas aqui emitidas, também cabe ao Estado

legislar sobre a matéria que ora se discute.

Eventual permissão do ato de enviar, aos consumidores, boletos para contratação

de produtos ou serviços sem solicitação prévia,  em especial  produtos financeiros,

legitima uma prática considerada abusiva pelos órgãos de defesa do consumidor de

todo o País.

Segundo manifestação do Procon-SP, a experiência do órgão tem demonstrado que

vários  consumidores,  ao  receberem  os  boletos  com  oferta  de  produtos,

principalmente os bancários, acabam por pagar essas faturas sem perceber que se

trata apenas de ofertas. Consequentemente, o consumidor que aderiu ao produto,

claramente por engano, solicita o cancelamento e estorno dos valores, e, com muita

frequência se vê obrigado a recorrer aos órgãos de proteção e defesa do consumidor

para conseguir a restituição dos valores.

Não se pode, portanto, considerar admissível que um fornecedor, com a pretensão

de  ofertar  produtos,  envie  aos  consumidores  um  boleto  de  pagamento,  sem

solicitação,  ainda  que  este  contenha  informações  sobre  a  facultatividade  do

pagamento,  uma  vez  que  nem  todos  os  consumidores  conseguem  identificar  as

informações, que nem sempre obedecem aos preceitos do art. 6º, III, do Código de
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Proteção e Defesa do Consumidor - CDC -, que estabelece que as mesmas devem

ser claras, ostensivas e corretas, permitindo ao consumidor um entendimento exato

da informação.

O Código, aliás,  em seu art.  4º,  I  e III,  determina que as relações de consumo

devem  pautar-se  pelo  princípio  da  transparência  e  pelo  reconhecimento  da

vulnerabilidade do consumidor, além da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações

de consumo.

Infelizmente, temos observado que os princípios gerais e as regras presentes no

CDC não vêm sendo respeitados por uma série de fornecedores. Apesar do CDC já

ser uma importante ferramenta em favor da parte mais vulnerável, suas regras, para

aplicação desse caso específico, são gerais, amplas, o que acaba abrindo margem

para eventuais  descumprimentos,  gerando dúvida em grande parte  da população.

Assim, torna-se imprescindível e fundamental a edição de uma lei estadual direta e

específica sobre o tema.

Assim  sendo,  ante  a  motivação  exposta,  pedimos  o  voto  favorável  dos  nobres

membros desta Assembleia, por se tratar de medida de relevante interesse público.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.347/2012

Dispõe sobre a cobrança de serviço na venda de ingressos pela internet.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A cobrança do serviço relativo à disponibilização, venda e entrega, por meio

eletrônico,  de  ingressos  para  show,  teatro,  cinema,  evento  esportivo  ou  qualquer

espetáculo, via internet, fica limitada a 8% (oito por cento) sobre o valor do ingresso.

§ 1º - É vedada a cobrança se a venda de ingressos for realizada exclusivamente

pela internet, hipótese em que se presume estar incluída no valor do bilhete.

§ 2º - Além do valor do ingresso e do serviço previsto nesta lei, nenhuma outra

importância poderá ser cobrada do consumidor, a que título for.

§  3º  -  A cobrança  da  tarifa  ora  permitida  está  condicionada  à  identificação  do

encomendante  e  do  destinatário  do  ingresso,  por  nome, cédula de  identidade ou
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CPF/CNPJ, e, sempre que possível, o ingresso ou o bilhete correspondente deverá

ser impresso já com a referida identificação.

§ 4º - Ao mesmo encomendante não poderão ser disponibilizados mais do que seis

ingressos.

§ 5º - Para facilitar o acesso do consumidor ao evento, será disponibilizado voucher

ou comprovante  de compra,  permutável  pelo  bilhete  ou ingresso,  que poderá ser

impresso por meio eletrônico no local de maior comodidade para o consumidor.

§ 6º - No dia e horário do evento, assegurar-se-á ao portador do ingresso por meio

eletrônico ou voucher o acesso ao espetáculo diretamente nas catracas ou em guichê

exclusivo,  sem  qualquer  outra  formalidade,  salvo  a  necessária  verificação  da

identidade do adquirente.

§ 7º - O consumidor poderá, uma única vez e para cada ingresso, por intermédio do

encomendante, observada a antecedência mínima de 48 horas em relação à data da

realização do evento, solicitar a transferência do ingresso ou equivalente a terceiro,

adequadamente identificado, hipótese em que a permuta será feita em local e horário

indicados pelo organizador do evento ou seu representante.

Art.  2º  -  A segurança e  idoneidade do meio eletrônico são de responsabilidade

solidária das empresas  ou pessoas  que participam da organização do evento  ou

atuam como intermediários na venda do ingresso ao consumidor.

Parágrafo único - Sem prejuízo da apuração de outros direitos, fica assegurado ao

consumidor que, por razão decorrente de falha na segurança do procedimento aqui

regulado,  for  indevidamente  impedido  de  assistir  ao  evento  receber  indenização

equivalente a 20 vezes o valor do ingresso, desde que prove haver contratado e pago

pela sua aquisição.

Art. 3º - A empresa ou prestadora de serviço que infringir esta lei ficará sujeita às

sanções previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 -

Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis na forma de seus art.s 57 a 60.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  por  conta  de  dotações

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.
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Leonardo Moreira

Justificação:  A  cobrança  de  uma  taxa  para  venda  de  ingressos  de  show  e

espetáculos em geral pela internet ou por telefone constitui atividade lícita e que, por

beneficiar o consumidor, deve ser incentivada.

Ocorre que a falta de regulamentação do tema tem propiciado abusos, sendo o

mais comum a cobrança de valores exagerados, que tem variado entre 15% e 20%

sobre o valor do ingresso, a título de taxa de comodidade. Não raro, são também

cobradas mais de uma taxa ou tarifa incidente sobre o mesmo serviço, a título de

custo de uma operação que, em princípio, deveria ser suportada pelo prestador do

serviço.

É o que acontece, por exemplo, com a chamada “taxa de entrega”, que já haveria

de estar embutida no valor do serviço, posto que toda a facilitação do acesso do

consumidor ao ingresso interessa, também, ao sucesso do evento oferecido. Por tal

razão é que, no projeto apresentado, a entrega do bilhete ou ingresso ao consumidor

é obrigação inerente a quem se dispõe a vendê-lo por meio eletrônico.

De toda a forma, o setor frequentemente vem praticando cobranças abusivas que

ferem o  Art.  39  do  Código  de  Defesa do Consumidor,  pois  beneficiam  apenas  a

empresa e oneram exageradamente a parte mais fraca da relação de consumo.

Sem olvidar a importância dos serviços aqui tratados, nem ignorar o investimento

necessário  para  as  empresas  manterem  idôneos,  seguros  e  eficientes  os  meios

necessários à facilitação dos direitos do consumidor, cumpre pesar, de outro lado, o

significativo  custo  de  manutenção  do  ineficiente  sistema  de  venda  por  meio  de

bilheteria, daí porque o incremento da venda eletrônica é também de interesse das

empresas  que  atuam  no  setor  de  eventos.  A  tendência,  ditada  pelo  avanço

tecnológico, é o aumento de um sistema de vendas e o gradativo abandono do outro,

tudo  a  recomendar  que  a  cobrança  pelo  serviço  seja  efetivada  em  valores

moderados, tendo em vista o interesse comum do prestador e do tomador.

O  percentual  sugerido  para  a  cobrança  do  serviço  é  semelhante  ou  próximo

àqueles  praticados  na  intermediação  de  vendas  em  geral,  e  parece  ser  o  mais

adequado, considerando o equilíbrio sutil que existe na relação comercial ora tratada.

Se muito elevado o percentual, lesado será o consumidor, enquanto um percentual



73
____________________________________________________________________________

muito reduzido pode resultar em inviabilização do meio eletrônico ou desestímulo da

atividade ora regulada, efeito que também será nocivo ao consumidor, eterno refém

dos  chamados  cambistas,  que  atuam  livremente  no  setor  do  entretenimento  de

massa.

A Constituição em vigor estabelece competência concorrente entre União, Estados

e Distrito Federal para legislar sobre consumo, o que viabiliza esta iniciativa.

Diante de todo o exposto, solicito o apoio dos nobres colegas à aprovação desta

medida.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.119/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.348/2012

Dispõe sobre a utilização dos serviços telefônicos para a divulgação e venda de

produtos e serviços, bem como para a obtenção de dados cadastrais, informações ou

realização de pesquisas no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  chamadas  telefônicas,  originadas  de  pessoas  físicas  ou  jurídicas,

destinadas à divulgação e venda de produtos ou serviços, bem como à obtenção de

dados  cadastrais,  informações  ou  realização  de  pesquisas  no  âmbito  do  Estado

deverão obedecer aos seguintes critérios:

I - Nas chamadas automatizadas mediante gravação, programa de computador ou

serviços de “telemarketing” serão prestadas, logo no início do serviço, informações

referentes ao nome do responsável ou contratante do serviço, endereço físico de sua

sede  ou  escritório  local,  bem  como  número  telefônico  destinado  ao  retorno  do

consumidor  para  posterior  contato,  reclamação  ou  eventual  solicitação  de

cancelamento de cadastro.

II  -  As  chamadas  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo  somente  poderão  ser

realizadas nos dias úteis,  entre as nove e as vnite horas, não podendo repetir-se

tendo  como  motivação  a  abordagem  do  mesmo  assunto  -  salvo  em  virtude  de

solicitação do destinatário, sendo vedada a utilização de números sigilosos.

Parágrafo único - Este dispositivo não se aplica a chamadas telefônicas originadas
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de órgãos públicos, as quais serão disciplinadas pelas leis, normas e princípios que

regulam a administração Pública e a conduta de seus agentes.

Art.  3º  -  O  não  atendimento  ao  disposto  nesta  lei  sujeitará  o  responsável  ao

pagamento de multa, a ser fixada com base nos critérios expressos na Lei nº 8.078,

de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação:  Este  projeto  de lei  busca  disciplinar,  em  defesa  do  consumidor,  a

utilização de  chamadas  telefônicas  voltadas  à  divulgação  e  venda de produtos  e

serviços, bem como à obtenção de dados cadastrais, informações ou realização de

pesquisas no âmbito do Estado.

Sem pretender a aplicação de restrições que venham a implicar a inviabilização do

serviço de call center ou impedir o acesso, mediante um meio rápido, direto e eficaz

de  contato,  como  o  telefone,  entre  fornecedores  de  bens  e  serviços  e  os

consumidores, tem por objeto coibir abusos que incomodam e, o que é mais grave,

representam risco para o cidadão.

Por intermédio desta proposição, fica proibida a utilização de números privados ou

secretos ou daqueles que não podem receber chamadas de retorno - o que impede a

verificação  da  origem da chamada e  enseja  perigoso espaço  para  a  atuação  de

pessoas e empresas de má fé ou criminosos.

Além da restrição exposta no parágrafo anterior, estabelece a obrigatoriedade de

que o responsável pela realização da chamada, seja este o próprio interessado na

divulgação, venda, pesquisa ou coleta de dados, ou pessoa física ou jurídica que,

mediante  contrato,  venha  a  prestar  tal  tipo  de  serviço,  forneça  informações  que

permitam identificação precisa sobre a origem da ligação. Assim é que, pelo presente

projeto,  torna-se  obrigatório,  logo  ao  início  da  chamada,  o  fornecimento  de

informações sobre o responsável pela chamada, sobre a empresa contratante (caso o

responsável seja prestador contratado), endereço físico da sede ou escritório local do

responsável, bem como número telefônico habilitado ao recebimento de retorno por

parte do consumidor.
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Ademais dos aspectos já referidos, todos voltados à segurança do consumidor e

seus  familiares,  ficam  ainda  as  chamadas  telefônicas  limitadas  aos  dias  úteis  e

horário compreendido entre as 9 e 20 horas. Ficam também vedadas as repetições

de chamadas pelo mesmo motivo, independentemente de intervalo de tempo.

Aprovado o projeto, será dada uma resposta àqueles que se sentem indignados ao

receberem, muitas vezes à noite ou finais de semana, chamadas cuja origens não

podem ser identificadas com segurança - gerando insegurança e desconforto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.072/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.349/2012

Declara de utilidade pública o Instituto Marília de Dirceu, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Marília de Dirceu, com sede

no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Doutor Viana

Justificação:  O  Instituto  Marília  de  Dirceu,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte, é uma associação civil sem fins lucrativos de caráter assistencial, cultural,

educativo, científico e filantrópico e de duração por tempo indeterminado.

Esse importante Instituto tem por finalidade a promoção da assistência social e da

cultura; a defesa e a conservação do patrimônio histórico e artístico; a prestação de

serviços na área da educação e da saúde, entre outras finalidades.

- 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 3.350/2012

Proíbe as prestadoras de serviços de utilizar mensagem por SMS, e-mail e ligações
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telefônicas no intuito de divulgar seus produtos e marcas sem prévia autorização do

cliente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Ficam as  prestadoras de  serviços  proibida s  de  divulgar,  sem a  prévia

autorização dos clientes,  produtos  e  marcas por  meio de SMS,  e-mail  e  ligações

telefônicas.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeitará a prestadora de serviço a

multa a ser estipulada pelo órgão do Poder Executivo competente.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: As prestadoras de serviços descobriram um novo meio, de baixíssimo

custo,  para  veicular  as  suas  propagandas.  Essa  divulgação,  com  o  uso  das

tecnologias hoje disponíveis, se torna cada dia mais comum entre a população.

Tal prática é cada vez mais abusiva. As empresas se utilizam dessa estratégia de

comunicação  mais  fácil  para  importunar  seus  clientes,  enviando-lhes  mensagens

indesejadas. No entanto, esse serviço deve ser utilizado tão somente no interesse do

cliente e das pessoas com quem ele mantém relações comerciais ou pessoais. Dessa

forma, corre-se o risco de haver, no futuro, o total desvirtuamento do serviço, inclusive

com sua utilização para a veiculação pelas prestadoras de propagandas comerciais

de outras empresas.

A proposta que ora apresentamos pretende, portanto, proibir a utilização desse tipo

de  serviço  e  acabar,  de  fato,  com  a  veiculação  de  propaganda  comercial  sem

autorização do cliente.  Consideramos que, dessa maneira, estaremos contribuindo

para a diminuição dessas mensagens e ligações que perturbam o cliente e o induzem

à compra.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos ilustres parlamentares para aprovação

deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.144/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO LEI Nº 3.351/2012

Torna  obrigatória  a  implementação  de  tecnologias  de  educação  e  capacitação

profissional dos servidores públicos, trabalhadores das empresas concessionárias de

serviços públicos e prestadores de serviços terceirizados no âmbito do Estado de

Minas Gerais de forma a ampliar  a acessibilidade atitudinal para as pessoas com

deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  obrigatória  a  capacitação  dos  servidores  públicos  estaduais,  dos

trabalhadores das empresas concessionárias de serviços públicos e dos prestadores

de  serviço  terceirizados  contratados  pelos  órgãos  públicos  do  Estado  de  Minas

Gerais como intérpretes da língua brasileira de sinais - Libras - e na leitura e escrita

em braile para atendimento às pessoas com deficiência.

§ 1º - A obrigatoriedade de que trata o “caput” é de, no mínimo, um profissional

capacitado em cada turno de trabalho em comunicação com a libras e o braile.

Art. 2° - Para a capacitação dos servidores público s e pessoas físicas de que trata o

“caput”  do  art.  1° desta  lei,  o  Governo  do  Estado  p oderá  firmar  convênios  com

escolas públicas ou de caráter filantrópico para as pessoas com deficiência visual e

as destinadas às pessoas com dificuldades de fala e audição.

Art. 3° - Nos concursos públicos realizados pelo Go verno do Estado será destinado

percentual de 2% (dois por cento) das vagas para candidatos que sejam capacitados

como intérpretes de libras e na escrita e na leitura em braile, que serão responsáveis

pelo atendimento à pessoa com deficiência de que trata o art. 1º, sem prejuízo das

vagas destinadas às pessoas com deficiência,  asseguradas pela  Lei  nº  8.112,  de

1990,  que estabelece que serão destinadas às pessoas  com deficiência até  20%

(vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos.

Art. 4° - Os responsáveis legais pelos órgãos públi cos, pelas concessionárias de

serviços públicos e os prestadores de serviço terceirizados contratados pelos órgãos

públicos do Estado de Minas Gerais que descumprirem o disposto nesta lei ficarão

sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência, quando da primeira autuação;

II - multa, quando da segunda autuação.
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Parágrafo único - A multa prevista no inciso II deste artigo será de no mínimo R$

1.000,00 (mil reais) e no máximo R$ 100.000,00 (cem mil reais), de acordo com a

reincidência no descumprimento ao disposto nesta lei,  sendo seu valor  atualizado

pelo índice do IPCA ou qualquer outro que venha substituí-lo.

Art. 5° - Caberá ao Poder Executivo a regulamentaçã o desta lei.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Doutor Wilson Batista

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  finalidade  a  capacitação  dos  servidores

públicos  estaduais,  dos  trabalhadores  das  empresas  concessionárias  de  serviços

públicos e dos prestadores de serviço terceirizados contratados pelos órgãos públicos

do Estado como intérpretes de libras e na leitura e escrita em braile para atendimento

às pessoas com deficiência.

De fato, este projeto de lei visa promover maior acessibilidade atitudinal, através de

uma mudança cultural que privilegie o respeito às pessoas com deficiência e o maior

conhecimento  da  cultura  das  pessoas  com  deficiência  visual  e  auditiva,

proporcionando respeito aos direitos desse público.

Pretendemos adequar a legislação estadual ao disposto na legislação federal que

garante os direitos das pessoas com deficiência, especialmente a Lei nº 7.853, de

24/10/89,  que  dispõe  sobre  a  Política  Nacional  para  a  Integração  da  Pessoa

Portadora de Deficiência, e o Decreto n° 3.298, de 20/12/99, que regulamenta a Lei nº

7.853,  possibilitando  que  parte  dos  servidores  públicos,  dos  trabalhadores  das

empresas  concessionárias  de  serviços  públicos  estaduais  e  dos  prestadores  de

serviço terceirizados contratados pelos órgãos públicos do Estado de Minas Gerais

sejam capacitados a atender as pessoas com deficiência em todos os locais públicos,

como nos serviços de saúde, em logradouros, nas agências prestadoras de serviços,

como a Cemig e a Copasa-MG, nos postos de saúde, hospitais, laboratórios, locais

de esporte, lazer e recreação, nas delegacias de polícia, nos serviços de proteção ao

consumidor e nos demais órgãos governamentais.

A legislação estadual também se preocupa em garantir os direitos das pessoas com

deficiência, como é o caso da Lei nº 13.799, de 2000, que dispõe sobre a política
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estadual  dos  direitos  das  pessoas  portadoras  de  deficiência  e  cria  o  Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Em seu art. 2°,

determina que a política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência tem

por  objetivos  o  amparo  à  pessoa  com  deficiência  e  a  garantia  de  seus  direitos

básicos.

Dessa forma, pretendemos garantir  às pessoas com deficiência  o exercício dos

direitos  a  elas  assegurados,  incluindo  o  de  receber  tratamento  igualitário,  a

acessibilidade nos serviços públicos, o acesso à comunicação.

Enfatizamos que o Programa Viver sem Limite - Plano Nacional dos Direitos das

Pessoas  com  Deficiência,  que  possui  recursos  direcionados  para  a  capacitação

profissional,  poderá  contemplar  esses  programas,  além  do  Fundo  de  Amparo  ao

Trabalhador,  que  destina  recursos  para  a  capacitação  profissional.  Dessa  forma,

julgamos  que  não  se  poderá  alegar  falta  de  recursos  para  a  implementação  do

disposto nesta proposição.

Pretendemos,  assim,  ampliar  a  acessibilidade  atitudinal,  possibilitando  que

tecnologias  de  educação  e  capacitação  profissional  sejam  implementadas,

promovendo maior inclusão social.

Diante do exposto e dada a grande repercussão social  que esta lei  pode gerar,

conto com o apoio dos meus pares para a aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 505/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.352/2012

Declara de utilidade pública o Centro Espírita Ilé Axé Alaketu Tobi Ódé, com sede

no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Ilé Axé Alaketu Tobi

Ódé, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Antônio Lerin
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Justificação:  O  Centro  Espírita  Ilé  Axé  Alaketu  Tobi  Ódé  é  uma  organização

religiosa,com  personalidade  jurídica  própria,  sem  finalidade  lucrativa,  em

funcionamento desde 2/2/2006, que tem por finalidades:

I  -  contribuir  para  o  alcance  dos  objetivos,  apoiando  as  famílias,  por  meio  de

iniciativas que dinamizem recursos para a promoção humana dessas famílias;

II  -  criar  estratégias  de enfrentamento da miséria,  por  meio de cursos e cestas

básicas, buscando inserção no mercado de trabalho ou geração de renda;

III - desenvolver e incentivar programas educativos para:

a) prestar auxílio e manter serviços assistenciais, dentro de suas possibilidades, no

que tange as necessidades socioeconômicas dos associados;

b)  arregimentar  voluntários  com  perfil,  para  auxílio  no  desenvolvimento  das

atividades do centro espírita;

c) firmar convênios com entidades públicas ou privadas para, mediante subsídios

ou doações, prestar serviços no âmbito de suas finalidades;

d) manter um banco de dados com informações sobre os associados e pessoas

assistidas pela entidade;

e) representar perante as autoridades administrativas, legislativas e judiciárias os

interesses gerais do centro espírita.

O Centro Espírita Ilé Axé Alaketu Tobi Ódé 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  2/2/1998,  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 pelos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.353/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Grupo  Espírita  João  de  Urzedo,  com  sede  no
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Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Espírita João de Urzedo, com

sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Antônio Lerin

Justificação: O Grupo Espírita João de Urzedo é uma associação civil, de caráter

religioso,  beneficente, sem fins lucrativos,  em funcionamento desde 15/10/74, que

tem por finalidade realizar sessões teórico-práticas, bem como assistência fraterna,

isto é, favorecer a prática da caridade espiritual, moral e material, por todos os meios

ao  seu  alcance,  sob  todas  as  formas  possíveis  e  de  acordo  com  os  princípios

codificados por Allan Kardec, em benefício de todos, criando tantos departamentos

quantos forem necessários aos fins propostos.

O Grupo Espírita João de Urzedo 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 n.º 95, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 107, que dispõe sobre a

elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.

Justificado o projeto, esperamos a apreciação e aprovação por esta Casa.

- 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 3.354/2012

Dispõe sobre a disponibilização de mapa de assentos para escolha de lugar e a

manutenção  de  toda  a  lotação  com  lugares  numerados  nos  estádios  e  ginásios

esportivos e estabelecimentos congêneres com mais de vinte mil lugares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os proprietários e administradores dos estádios e ginásios esportivos

e estabelecimentos congêneres com mais de vinte mil lugares numerados localizados
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no  Estado  obrigados  a  disponibilizar  ao  consumidor,  no  momento  da  compra  do

ingresso, mapa de assentos para escolha do lugar que irá ocupar.

Art.  2º  -  Os órgãos e departamentos de que trata esta lei  terão a finalidade de

planejar, coordenar e fiscalizar a execução da política estadual de proteção e defesa

do consumidor, atuando diretamente ou por intermédio de outras instituições públicas

ou privadas de modo a garantir ao torcedor:

I - a opção de escolha de assento de sua preferência;

II  -  a  observância  da  correspondência  entre  o  número  indicado no  bilhete  e  o

assento ocupado;

III  -  a  disponibilização,  no  ato  da  compra  do  ingresso,  de  mapa  que  facilite  a

identificação do assento que vai ocupar no estádio;

IV  -  a  fiscalização,  inclusive  nas  dependências  dos  estádios,  para  que  os

organizadores e administradores cumpram o determinado nesta lei.

Art. 3º - Nos bilhetes de ingresso nos locais a que se refere o art. 2º, deverá constar

o número do assento a ser ocupado pelo adquirente.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado, diretamente ou por intermédio de fundo

específico ou de parcerias, a repassar recursos aos Municípios para a fiscalização da

aplicação desta lei.

Art. 5º - Os proprietários e administradores dos estabelecimentos referidos no art. 1º

terão o prazo de cento e vinte dias para se adaptarem ao disposto nesta lei.

Art.  6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Liza Prado

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem por  finalidade garantir  maior  qualidade aos

eventos esportivos,  proporcionando maior segurança e conforto aos torcedores do

Estado de Minas Gerais.

De acordo com notícias veiculadas pela imprensa da Capital,  os torcedores vêm

enfrentando inúmeros transtornos devido à falta de marcação de lugares nos estádios

de  futebol,  ginásios  esportivos  e  estabelecimentos  congêneres.  São  vendidos
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ingressos  com  lugar  numerado,  mas,  no  momento  da  compra,  não  é  dada

oportunidade de escolha ao torcedor, o que acaba por gerar falsas expectativas e

conflitos entre os frequentadores desses locais.

A falta de lugares numerados tem gerado grandes problemas aos torcedores que

compram  o  ingresso  numerado,  pois,  quando  chegam  aos  referidos  locais,  os

melhores  assentos  já  estão  ocupados  por  outros  torcedores  que  chegaram  mais

cedo, os quais se recusam a sair, alegando que, no momento da compra, não lhes foi

dada oportunidade de escolher onde gostariam de assentar.

Trata-se  de  um  direito  difuso,  que  extrapola  a  esfera  de  um  único  indivíduo,

atingindo todo a coletividade. O que se pretende é garantir que os torcedores tenham

a opção de escolher  o assento  que desejar  no  momento da  compra  e que esse

assento possa ser efetivamente ocupado.

A questão diz respeito à saúde pública,  na sua interface que com a segurança.

Sendo assim, os Estados devem disciplinar a matéria, tendo em vista as constantes

reclamações verificadas e os transtornos causados a esses consumidores. Ainda com

relação à saúde pública, a medida se destina a manter a salubridade dos ambientes,

que são frequentados por inúmeras pessoas todos os dias, inclusive por gestantes,

crianças e idosos.

Os prestadores dos serviços a que se refere este projeto devem garantir segurança

e conforto aos torcedores que frequentam os estádios e ginásios esportivos.

O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  -  CDC  -,  lei  de  importância  singular  no

ordenamento jurídico brasileiro, deve ser obedecido e se fazer eficaz em toda a sua

amplitude. Nos termos do CDC, os frequentadores dos referidos locais têm o direito à

informação, o qual será observado quando da promulgação da lei  originada deste

projeto.

Perante o exposto,  é de extrema utilidade para a sociedade a aprovação deste

projeto  de  lei,  pois  visa  garantir  qualidade  de  vida,  bem-estar  e  segurança  aos

frequentadores dos citados estabelecimentos, e é dever desta Casa zelar pelo bem-

estar da sociedade.

Por essas razões, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para
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parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.355/2012

Dispõe que os estabelecimentos comerciais no ramo da gastronomia, bares, clubes

e  balneários  localizados  na  margem  de  rios  e  lagoas  no  Estado,  deverão

disponibilizar coletor para lixo, conforme resolução Conama nº 275, de 25 de abril de

2001.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais no ramo da gastronomia, bares, clubes e

balneários localizados nas margens de rios e lagoas,  disponibilizarão coletor para

lixo,  com  capacidade  de  100  litros  nas  cores  azul,  vermelho,  verde,  amarelo  e

marrom.

§ 1º - Próximas as lixeiras serão colocadas identificações apropriadas, com código

linguístico adequado aos deficientes visuais.

§ 2º - As lixeiras coloridas deverão ficar dispostas uma ao lado da outra de maneira

acessível,  formando  conjuntos  de  acordo  com  tipos  de  resíduos  e  seguindo  os

padrões de cores, conforme Resolução Conama nº 275, de 25 de abril de 2001:

I - azul: papel/papelão;

II - vermelho: plástico;

III - verde: vidro;

IV - amarelo: metal;

V - marrom: resíduos orgânicos.

§ 3º -  Para efeitos  desta lei,  entende-se como na margem os estabelecimentos

comerciais ou não localizados a até 200m dos cursos d' água, dos rios e das lagoas.

Art.  2º  -  Esta  lei  não  isenta  os  estabelecimentos  comerciais  das  obrigações

previstas nas legislações vigentes nas esferas federal, estadual ou municipal.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Liza Prado

Justificação: Nossas lagoas,  nossos rios, nossas águas precisam de cuidados e

atenção,  pois  a  poluição  é  cada  dia  mais  preocupante.  No  verão  principalmente
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aumenta o número de pessoas que procuram nossos balneários, nossas lagoas e

nossos rios, levando também toda sorte de resíduos, que são inevitáveis e aos quais

precisamos dar uma destinação adequada.

A medida proposta visa oferecer condições para a seleção dos resíduos e meios

para a reciclagem do material colhido, o que sem sombra de dúvida irá gerar novas

chances de emprego, melhorando a qualidade de vida de nossos ribeirinhos, além de

diminuir a poluição de nossos mananciais.

É preciso direcionar os rumos de nossa legislação visando um cuidado maior com a

natureza,  e  a  reciclagem  é  um  caminho  definitivo,  tanto  economicamente  como

ambientalmente. Os procedimentos aqui propostos nos ajudarão a muito em breve

viver em um mundo cada vez mais limpo.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa para

a aprovação desta lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.356/2012

Dispõe sobre a isenção de pedágio para os veículos automotores de pessoas com

deficiência física no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam isentos do pagamento do pedágio  os  veículos  automotores das

pessoas com deficiência no Estado.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei,  estabelecendo  a  fonte  de

custeio, caso esta seja necessária, bem como a forma de fiscalização nos postos de

cobrança,  podendo  ainda  alterar  o  contrato  de  concessão  para  garantir  o  seu

equilíbrio.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Liza Prado

Justificação: Esta proposição visa à isenção do pagamento de pedágio dos veículos

automotores das pessoas com deficiência no âmbito do nosso Estado. As pessoas

com deficiência utilizam com frequência as rodovias estaduais para se deslocarem
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entre  os  Municípios  vizinhos para trabalhar,  estudar,  fazer  tratamento médicos ou

ainda buscar serviços especializados.

O valor do pedágio pesa no orçamento doméstico de qualquer cidadão, sobretudo

quando este cidadão é pessoa com deficiência que já arca com alto custo social de

sofrimento físico e financeiro no atendimento de suas necessidades.

Posto isto, conto com os nobres pares desta Casa a conceder apoio ao projeto de

lei proposto por se tratar de matéria da maior importância social.

- 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 3.357/2012

Dispõe sobre a proibição de instalação e funcionamento de usinas de asfalto com

exaustão forçada no Estado e dá outras providências

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É proibida a instalação e funcionamento de usina de asfalto com exaustão

forçada no Estado.

Art. 2º - Os resíduos asfálticos, fresado, pedaços de pavimento asfáltico ou objetos

afins deverão ser recolhidos seletivamente, visando à reciclagem ou ao confinamento,

sob pena de responsabilidade pelo dano ambiental gerado ou presumido.

Art. 3° - As usinas de asfalto em funcionamento no Estado terão um prazo de dez

anos para se adaptarem à nova modalidade.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Liza Prado

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo a proteção ao meio ambiente. As

usinas de asfalto atualmente utilizam para a mistura asfáltica o processo de mecânica

forçada dos gases oriundos de um queimador a combustível fóssil e insufladores de

ar, o que, além de perda de calor, contribui bastante para o aquecimento global.

O  asfalto  fresado  e  os  pedaços  de  pavimentos  asfáltico  devem  ter  destino

adequado para serem confinados ou totalmente reciclados, não devendo ser jogados

nas estradas de terras das fazendas, rodovias e terrenos baldios, evitando-se assim a

degradação das jazidas minerais, a destruição local da vegetação e a poluição de
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mananciais de água.

O asfalto também tem sido uma maneira de fazer reciclagem. Os pneus velhos são

sempre um problema para a disposição de lixo na cidade. Eles ocupam muito espaço,

e a sua queima libera gases tóxicos na atmosfera. O que tem sido feito é misturar

raspas de pneus velhos ao asfalto, gerando assim o chamado asfalto ecológico ou

asfalto borracha.

As propriedades da borracha são adicionadas às do asfalto, fazendo com que ele

fique mais  flexível  e seja menos suscetível  a  rachaduras.  E também reduzem os

custos da produção do asfalto, já que os pneus usados seriam mesmo descartados.

Muitas pesquisas têm sido feitas para tornar o asfalto uma maneira de ajudar o

meio  ambiente;  são  as  chamadas  estradas  verdes.  Nos  Estados  Unidos  existem

projetos para utilizar o calor do sol absorvido pelo asfalto para gerar energia. A adição

de quartzitos  aumenta a capacidade do asfalto  de absorver  calor.  Em Madri  está

sendo estudada a possibilidade da utilização de um asfalto  especial  que ajuda a

diminuir a poluição gerada pelos carros na estrada, captando o óxido de nitrogênio

emitido.

E por fim através da instalação destas usinas é possível fazer um trabalho com

qualidade ambiental, sem degradar o meio ambiente.

Conforme preceitos do art. 23, VI, da Constituição Federal, cabe ao Legislativo criar

normas que visem à proteção do meio ambiente. Portanto, é de extrema importância

a aprovação deste projeto, pois ensejará em grandes benefícios para os cidadãos,

uma vez que busca garantir a melhor qualidade de vida a nós e ao nosso planeta. Por

isso conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação desta lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.358/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as operadoras de telefonia móvel que operam no

Estado disponibilizarem gratuitamente o envio de mensagens de texto com alertas

meteorológicos a seus clientes para prevenção de desastres climáticos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam as empresas prestadoras de serviço de telefonia móvel no Estado

obrigadas a disponibilizar gratuitamente o envio de mensagens de texto com alertas

meteorológicos a seus clientes, com o objetivo de prevenir desastres climáticos.

Art.  2º  -  A inobservância  das  disposições  contidas  nesta  lei  importará,  no  que

couber, a aplicação das penalidades contidas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990.

Art.  3° -  Aos  órgãos de defesa do consumidor  do  Pod er  Executivo e do  Poder

Legislativo,  dentro  de  suas  competências  legais,  cabe  a  adoção  das  medidas

necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Liza Prado

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo principal desenvolver a prevenção

necessária das possíveis enchentes e consequentes estragos causados no período

de chuva, através da disponibilização de mensagens de alerta meteorológico sobre

condições climáticas, como possíveis tempestades, enviadas gratuitamente a seus

assinantes por operadoras de telefonia móvel que prestam serviço no Estado.

Essa prática já é disponibilizada por operadoras de outros países como o Japão e

no Brasil  pelo Estado do Rio de Janeiro e traz bons resultados na prevenção de

desastres climáticos, o que dá a esse projeto de lei um caráter de urgência na sua

aprovação,  devido  aos  crescentes  acidentes  que  acontecem,  constantemente

noticiados pelos meios de comunicação.

Prestar esse serviço de utilidade pública é o minimo que as operadoras de telefonia

móvel poderiam fazer pelos seus clientes, devido ao alto valor que cobram por seus

serviços e a falta de prestação de um serviço adequado - prova disso são os altos

índices  de  reclamações  registradas  em  órgãos  de  defesa  do  consumidor  como

Procons.

Este  projeto  institui  no  Estado  de  Minas  Gerais  uma  expectativa  de  que  se

promovam, de forma coesa e participativa, diretrizes de planejamento das políticas de

prevenção, visando satisfazer os interesses comuns e trazendo inúmeros benefícios

ao Estado e às comunidade envolvidas.
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-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.359/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização gratuita do teste do reflexo vermelho -

teste do olhinho - em crianças recém-nascidas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica o Estado obrigado a disponibilizar gratuitamente o teste do reflexo

vermelho - teste do olhinho - em crianças recém-nascidas.

Art. 2º - O Estado, através de políticas públicas:

I  -  incentivará  os  Municípios  a  identificar  hospitais  e  clinicas  com  vistas  a

disponibilizar gratuitamente o exame de que trata esta lei;

II - orientará o Município a respeito das técnicas ideais para aplicação do exame de

que trata esta lei, de acordo com as orientações médicas e profissionais pertinentes;

III - criará meios para a correta aplicação do exame de que trata esta lei, inclusive

mediante o equipamento dos hospitais e clínicas para sua realização;

IV - qualificará os profissionais que realizarão o exame de que trata esta lei e fará

planejamento para que sua realização seja ampla e eficiente.

Art. 3º - Cabe ao Estado implantar meios e técnicas que possibilitem aos Municípios

viabilizar a aplicação do exame de que trata esta lei, como forma de prevenção de

doenças.

Art.  4º  -  Cabe ao Estado,  através de  parceria entre  a Secretaria  de  Estado de

Saúde - SES - e o Município, criar as condições para realização dos exames de que

trata esta lei, bem como disponibilizar recursos com vistas à aplicação desta lei.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Liza Prado

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  principal  estabelecer  a

obrigatoriedade  da  realização  gratuita  do  Teste  de  Reflexo  Vermelho  -  teste  do

olhinho - em crianças recém-nascidas no Estado.

É muito importante fazer o teste do olhinho, pois ele pode detectar doenças e não
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apresenta nenhuma contraindicação, só trazendo benefícios. No caso de suspeita de

alguma  anormalidade,  o  bebê  será  encaminhando  para  uma  avaliação  mais

completa.

O teste do olhinho deve ser feito nas primeiras 48 horas do nascimento do bebê,

para  que  assim  sejam  identificadas  doenças  precoces  que  possam  resultar  em

problemas  como  cegueira,  o  que  poderá  prejudicar  a  criança  em  seu

desenvolvimento escolar. Identificando-se precocemente esses problemas, a criança

será encaminhada para um exame mais cauteloso que possibilite a identificação de

anormalidades  como  catarata,  glaucoma,  estrabismo  e  desordens  neurológicas,

propiciando-se assim um rápido e imediato tratamento dessas doenças, o que pode

inclusive salvar a vida dessas crianças.

O  Estado  deve,  por  meio  de  programas  de  incentivo,  proporcionar  meios  que

auxiliem o Município a cumprir de forma plena esta lei. É importante também criar

políticas de conscientização da importância de mapear e identificar os hospitais e as

maternidades  aptos  a  realizar  o  teste  do  olhinho  e  criar  parcerias  com  esses

estabelecimentos com vistas a promover a eficácia desta lei.

A realização desse exame deve ser ocorrer efetivamente, motivo pelo qual o Estado

deve  investir  em  políticas  públicas  que  sejam  eficazes  e  revestidas  de

responsabilidade,  com  qualificação  de  técnicos  e  aquisição  dos  materiais

necessários.

No  planejamento,  devem-se  buscar  parcerias  com  concessionárias  públicas  e

terceirizadas comprometidas que possuam o devido conhecimento sobre a matéria e

que se empenhem na conscientização da necessidade da realização desse exame.

A  aprovação  deste  projeto  é  de  extrema  relevância,  pois  visa  satisfazer

necessidades mínimas do ser humano, contribuindo para a qualidade de vida, o bem-

estar e a saúde da população.

Que seja feita previsão orçamentária para aplicação da lei resultante da aprovação

deste projeto, com a realização efetiva desse teste. A Secretaria de Saúde deve atuar

para isso, criando políticas públicas e possibilitando a efetividade desta lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.360/2012

Dispõe  sobre  a  redução  do  valor  da  taxa  de  inscrição  em  concursos  públicos

realizados no âmbito do Estado de Minas Gerais para doadores regulares de sangue

e para cadastrados no banco de dados como possíveis doadores de medula óssea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica reduzido em 50 % (cinquenta por cent o) o pagamento de taxas de

inscrições nos concursos públicos realizados no âmbito do Estado de Minas Gerais

para os doadores regulares de sangue, bem como para os cadastrados no banco de

dados como possíveis doadores de medula óssea.

Parágrafo único -  Para obtenção do direito estabelecido do “caput” do art.  1°,  o

doador terá que comprovar a doação de sangue, que não poderá ser inferior a duas

vezes em um período de 12 meses, bem como o provável doador de medula óssea

deverá  estar  cadastrado em período  anterior  a  doze meses  da data  de  início  da

inscrição para o concurso a que se propõe.

Art. 2° - Considera-se, para enquadramento ao benef ício previsto nesta lei, somente

a doação de sangue promovida a órgãos oficiais ou entidade credenciada pela União,

pelo Estado ou por Município.

Art.  3° -  A comprovação  da  qualidade  de  doador  de  s angue,  bem  como a  de

cadastrado como doador de medula óssea será efetuada através de apresentação de

documento expedido pela entidade coletora ou entidade responsável de cadastro de

doador de medula óssea, que deverá ser juntado no ato de inscrição.

Art. 4° - As despesas decorrentes da presente lei c orrerão a conta das dotações

próprias.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Liza Prado

Justificação:  Há no  Estado uma carência  de  doadores  em todos  os  bancos  de

sangue, o que requer das autoridades constituídas providências para evitar a falta de

um produto que não pode ser objeto de comercialização.

A presente lei  vem contemplar o doador de carteira, aquele que mesmo sem ter

campanha  institucional  de  coleta,  mesmo sem  ter  qualquer  direcionamento,  sem
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atender pedidos de amigos ou parentes, regularmente comparece nos órgãos oficiais

e promove a doação, em gesto de nobreza impar. Casos há,  inclusive, em que o

doador adota a postura como compromisso de vida.

A redução da taxa,  principalmente  quando  não se  fala  em questões  em  que o

candidato faça a imediata doação e obtenha a isenção, vem incentivar e premiar os

que, ao doar sangue e medula, estão doando vida ao próximo de forma espontânea,

contínua e sem interesse imediato, mas sim com um histórico de doação.

Pela grandiosidade desse gesto de doação, pela necessidade de ampliar o quadro

de  doadores  e  pela  importância  desta  lei,  conto  com  os  nobre  pares  para  sua

aprovação.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 170/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.361/2012

Cria o programa Lições de Primeiros Socorros na educação básica da rede escolar

do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  programa Lições  de  Primeiros  Socorros  na  educação

básica da rede escolar do Estado.

Parágrafo único - O programa de que trata o “caput” deste artigo abrange tanto as

escolas  públicas  quanto  as  privadas,  desde  que  oficialmente  reconhecidas  pela

Secretaria de Estado de Educação.

Art. 2º - O escopo do programa Lições de Primeiros Socorros é fazer com que as

escolas, sem prejuízo de suas demais atividades ordinárias:

I - ensinem aos alunos do ensino médio a maneira mais correta e segura de lidar

com situações de emergências médicas que exijam intervenções rápidas, permitindo-

lhes identificar os procedimentos mais adequados para cada caso;

II  -  capacitem os professores e os funcionários de toda a educação básica para

exercer os primeiros socorros sempre que houver acidente nas escolas que exija um

atendimento imediato.

Art. 3º - O programa Lições de Primeiros Socorros terá três grupos de públicos-alvo:
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I - os professores e os funcionários que atuam em toda a educação básica;

II - os alunos da educação infantil e do ensino fundamental; e

III - os alunos do ensino médio das escolas.

Art.  4º  -  Os  professores  e  os  funcionários  das  escolas  serão  treinados,  na

proporção mínima de um terço de seu contingente,  por profissionais  cedidos pela

Secretaria de Estado da Saúde, que poderão ser:

I - médicos;

II - enfermeiros;

III - auxiliares de enfermagem.

§  1º  -  Os  professores  e  os  funcionários  das  escolas  poderão  candidatar-se

voluntariamente  para  participar  do  treinamento  em  primeiros  socorros,  e  os

responsáveis pelas aulas ministradas em laboratórios, além das de Educação Física

e Educação Artística, quer sejam professores, quer sejam auxiliares, estão obrigados

a participar do programa.

§  2º  -  Os  conhecimentos  de  primeiros  socorros  deverão  ser  ministrados  pelos

profissionais listados nos incisos I, II e III de acordo com o disposto no Manual de

Primeiros-Socorros, editado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - ,

em parceria com o Núcleo de Biossegurança - Nubio -, da Fundação Oswaldo Cruz -

Fiocruz.

§ 3º - A carga horária de treinamento necessário à aquisição dos conhecimentos

iniciais  de  primeiros  socorros  por  parte  dos  professores  e  funcionários  será

determinada pelas Secretarias de Estado de Educação e de Saúde.

Art. 5º - Os alunos de todos os anos da educação infantil e do ensino fundamental

receberão lições de primeiros socorros na forma de atividades educativas e palestras

que acontecerão durante o período letivo regulamentar, e que versarão sobre:

I - a identificação de situações de emergências médicas;

II - os números de telefone dos serviços públicos de atendimento de emergências;

III - a importância da calma para lidar com as situações descritas no inciso I deste

artigo.

Parágrafo único - Os conteúdos a serem abordados no “caput” deste artigo deverão

se adequar às diferentes idades das crianças de cada ano escolar.
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Artigo  6º  -  Os  alunos  do  ensino  médio  receberão  aulas  de  primeiros  socorros

ministradas por professores capacitados pelos profissionais cedidos pela Secretaria

de Estado de Saúde.

§ 1° - As aulas de que trata o “caput” deste artigo  terão caráter obrigatório e extra-

curricular  e  serão  ministradas  em  horários  que  não  causem  prejuízo  às  demais

disciplinas da grade curricular ordinária de cada escola.

§ 2º - As aulas de que trata o “caput” deste artigo não darão ensejo à necessidade

de avaliações e utilizarão, como único critério de aprovação dos alunos matriculados,

a verificação de frequência, que deverá ser maior ou igual a 75% (setenta e cinco por

cento).

§ 3º - A carga horária das aulas de primeiros socorros ministradas aos alunos do

ensino médio será definida pela Secretaria de Estado da Educação.

Art. 7º - O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei no prazo de até cento e

oitenta dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art.  8º  -  As  despesas  resultantes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  das

dotações  orçamentárias  já  consignadas  no  orçamento  vigente,  suplementadas  se

necessário.

Artigo 9º - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano letivo subsequente ao de

sua publicação.

Sala das Reuniões , 1º de agosto de 2012.

Liza Prado

Justificação:  A  preocupação  com  a  saúde  das  pessoas  deve  sempre  ser

considerada  de  fundamental  importância.  Uma  sociedade  somente  pode  ser

verdadeiramente justa e saudável se o espírito de solidariedade for o principio maior a

ordenar  o  convívio  social.  Os cidadãos  e  as  cidadãs  que  convivem nas  grandes

aglomerações urbanas,  nos rincões mais  remotos do campo, nas fazendas e nos

pequenos municípios, todos eles devem estar preparados para estender a mão ao

próximo nas situações que exigem extrema celeridade no atendimento médico de

emergência.  Muitas  são  as  vítimas  de  acidentes,  violências  contra  a  integridade

física,  ataques  cardiorrespiratórios,  queimaduras,  intoxicações,  asfixias,  choques

elétricos  ou  mesmo ataques de animais  peçonhentos e venenosos,  que padecem
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horas e horas à espera de atendimento médico especializado. Algumas acabam não

resistindo  aos  graves  ferimentos  e  simplesmente  sucumbem  por  falta  de  alguma

intervenção que lhes garanta o direito de continuar a viver.

O mais alarmante de toda esta situação é que muitos desses óbitos poderiam ser

facilmente  evitados  caso  as  vítimas  recebessem,  em  tempo  hábil,  o  atendimento

adequado  que  as  técnicas  mais  simples  dos  primeiros  socorros  possibilitam.

Massagens cardíacas, torniquetes, imobilizações e outras técnicas de fácil execução

estão  ao  alcance  de  qualquer,  um,  mas  poucos  são  aqueles  que  detêm  o

conhecimento necessário para aplicá-las em caso de necessidade.

Nada mais premente, portanto, que oferecer aos professores da educação básica e

aos estudantes do ensino médio a possibilidade de se instruírem no que diz respeito

à  aquisição  de  habilidades  concernentes  às  mais  variadas  formas  de  primeiros

socorros. Somente assim as escolas e a sociedade poderão ter a tranquilidade e a

certeza de que sempre haverá alguém apto a salvar vidas na hora certa e no lugar

certo. Em todos os casos em que a emergência médica for patente, sempre também

haverá  aquele  para  tomar  as  decisões  corretas  e  tecnicamente  acertadas,  com

rapidez e eficiência.

A inclusão de noções básicas de primeiros socorros nas escolas mineiras, enfim,

tem o poder de preservar vidas, motivo suficiente para que eu conte com o apoio dos

meu pares nesta Casa Legislativa para que a aprovação deste projeto de lei seja feita

o mais rapidamente possível.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sávio Souza

Cruz. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 780/2011 nos termos do § 2º do art.  173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.362/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Pais Alunos da Escolinha de Futebol

da Mocidade Independente de Moeda - Mimo -, com sede no Município de Moeda.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  de  Pais  Alunos  da

Escolinha de Futebol da Mocidade Independente de Moeda - Mimo -, com sede no

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Associação de Pais Alunos da Escolinha de Futebol da Mocidade

Independente  de  Moeda  tem  por  objetivo  o  desenvolvimento  de  programas  para

atender  aos  alunos  da  referida  escola  de  futebol  visando  a  sua  inserção  social

através do esporte, em prol do desenvolvimento humano.

Nesses termos, conto com a 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 3.363/2012

Declara  de  utilidade pública  o Instituto  de  Apoio  Popular  -  IAP -,  com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Apoio Popular - IAP - , com

sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: O Instituto de Apoio Popular - IAP - visa a promover a educação, a

saúde, o esporte, a assistência social, o desenvolvimento econômico e social, entre

outros objetivos.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.364/2012

Isenta maiores de 60 anos do pagamento para utilização de banheiros públicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Ficam isentas  de  pagamento  para  utilizaçã o de banheiros  públicos as
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pessoas maiores de sessenta anos.

Parágrafo  único  -  Para  comprovar  o  disposto  no  “caput”  deste  artigo,  basta  a

apresentação de documento de identificação legal.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação:  O  senso  demográfico  do  IBGE  constatou  uma  realidade  do  perfil

populacional do Brasil e de países desenvolvidos que investem na qualidade de vida

de sua população: o aumento da população de idosos.

O alargamento do topo da pirâmide etária não significa apenas o aumento de 5,9%

(2000) para 7,4% (2010) da participação relativa da população com 65 anos ou mais

de idade. Significa também os reflexos de um investimento contínuo e gradual na

qualidade de vida das pessoas, através de ações públicas como o SUS, investimento

em lazer, incentivos para a diminuição de valores de medicamentos para diabetes e

hipertensão, reinserção no mercado de trabalho, entre diversas outras ações.

Não  obstante,  o  poder  público  deve  buscar  continuamente  o  cumprimento  do

disposto no art. 230 da Constituição, que estabelece:

“Art. 230 - 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-lhes o direito à vida”.

Sem exagero, o desenvolvimento de um país não se revela através de indicadores

econômicos como o PIB, quantidade de exportações ou importações, mas sim na

forma como os idosos são tratados, pois são pessoas que contribuíram durante a vida

para o desenvolvimento da sociedade.

A legislação é bastante diversa no tocante à concessão de benefícios ou isenções a

idosos e não compensa todas as suas dificuldades físicas, econômicas e sociais. A

Lei nº 9.760 de 20/4/89, na esteira da gratuidade garantida pela Constituição para o

uso  do  transporte  coletivo  urbano,  estendeu  esse  benefício  ao  transporte

intermunicipal. Já a Lei nº 17.785 de 23/9/2008, estabelece diretrizes para facilitar a

mobilidade da pessoa com deficiência ou com dificuldade de locomoção nos espaços

de uso público.
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Igualmente importante é a Lei nº 17.355, de 17/1/2005, que reserva 10% das vagas

em terminais rodoviários a idosos, entre outros beneficiários.

Há ainda a Política Estadual  de Amparo ao Idoso, que, entre suas disposições,

estabelece:

“Art. 4° - São princípios da política estadual de a mparo ao idoso:

I - a defesa do direito à vida e à cidadania;

II - a garantia da dignidade e do bem-estar;

III - a participação na comunidade;

IV - a proteção contra discriminação de qualquer natureza.”.

Há a necessidade, portanto, de ampliar, nos campos da saúde e do bem-estar, as

suas condições de acesso, a saber, a utilização sem qualquer entrave dos banheiros

públicos.

A participação dos idosos na sociedade de forma ativa, o uso de espaços públicos,

uma  vida  cultural  ampla,  bem  como  qualquer  outra  forma  de  integração,  são

requisitos necessários para a igualdade de condições de acesso aos bens públicos, e

os idosos não poderiam deixar de possuí-la.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.365/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piedade de Ponte Nova 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 Piedade de

Ponte Nova o imóvel, de propriedade do Estado de Minas Gerais, constituído de área

total de 10.008m2 (dez mil e oito metros quadrados) e respectiva benfeitoria, situado

no lugar denominado Fazenda Bituruna, na zona rural de Piedade de Ponte Nova,

registrado sob o n° 10.767, no livro 3-I, fls. 40, do Serviço Registral de Imóveis da

Cidade de Ponte Nova, Comarca de Ponte Nova.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se ao funcionamento de um

Centro Comunitário de Assistência Social.
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Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art.1º.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Fred Costa

Justificação: O projeto de lei  autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Piedade de Ponte Nova o imóvel de propriedade do Estado, recebido por meio de

doação  de  particulares,  em  1948,  para  instalação  de  escola  rural.  Em  sua  área

funcionou a Escola Municipalizada Armindo Pereira.

O imóvel  já vem sendo utilizado pela Prefeitura com a finalidade de assistência

social e há grande possibilidade de construção no local do Centro Comunitário de

Assistência  Social,  o  qual  trará  benefícios  não  somente  para  o  Município  mas

também para a região.

Na  expectativa  de  contribuir  para  o  desenvolvimento  social  da  comunidade,

esperamos contar com o apoio de nossos pares para a aprovação deste Projeto de

Lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 3.366/2012

Dispõe  sobre  a  gratuidade  do  ingresso  em  espetáculos  públicos  para  músicos

inscritos  na  Ordem  dos  Músicos  do  Brasil  -  Seção  Minas  Gerais  que  estejam

regulares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurada aos músicos inscritos na Ordem dos Músicos do Brasil -

Seção  Minas  Gerais  que  estejam  regulares  a  gratuidade  para  o  ingresso  em

espetáculos culturais promovidos ou patrocinados pelo poder público estadual.

Art.  2º  -  Serão  afixadas  nos  espaços  culturais  públicos,  em  locais  de  fácil

visibilidade, placas que reproduzam na íntegra o conteúdo do art. 1º desta lei.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.
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Fred Costa

Justificação: Este projeto de lei pretende facilitar o acesso dos músicos inscritos na

Ordem  dos  Músicos  do  Brasil  -  Seção  Minas  Gerais  que  estejam  regulares  a

espetáculos culturais promovidos ou patrocinados pelo poder público estadual.

Trata-se de uma demanda apresentada pela classe, que necessita diversificar seu

conhecimento  de  forma  a  obter  maior  desenvoltura  criativa  e  a  ter  acesso  aos

diferentes  processos  de  criação  e  aos  respectivos  autores,  criando-se  mais

oportunidades de atuação.

Pelas  razões  expostas,  conto com o  apoio dos nobres pares para a aprovação

desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.367/2012

Obriga os fornecedores a proceder ao ajuste de cobrança irregular, na forma que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Nas relações de consumo em que se verificar ter havido cobrança indevida

a  maior  por  parte  do  fornecedor,  deve  este  proceder  com  o  imediato  ajuste  da

cobrança, para que o consumidor pague apenas o valor efetivamente devido.

Parágrafo  único  -  Na impossibilidade do previsto  no “caput”,  deve o  fornecedor

conceder crédito ao consumidor no valor indevidamente cobrado e pago, acrescido

de  multa  e  juros  na  mesma  proporção  que  lhe  seria  cobrado  caso  tivesse  sido

inadimplente.

Art.  2º  -  Para  efeito  desta  lei,  considera-se  indevido  qualquer  valor  cobrado do

consumidor que esteja em desacordo com a oferta anunciada, o contrato pactuado ou

as  demais  normas  de  proteção  ao  consumidor,  seja  com  relação  ao  montante

cobrado, seja com a data ou forma de cobrança.

Art.  3º - A data de vencimento da nova fatura, fruto do ajuste previsto no artigo

anterior,  deve  ser,  no  mínimo,  cinco  dias  úteis  após  a  data  da  verificação  da

irregularidade da cobrança.

Art. 4º - O crédito a que se refere o parágrafo único do art. 1 ° desta lei deve ser
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concedido na próxima cobrança gerada ao consumidor.

Parágrafo único - Na inexistência de nova cobrança em face desse consumidor, o

fornecedor deve depositar o valor cobrado indevidamente do consumidor em conta

corrente  por  ele  indicada,  em  até  trinta  dias  corridos  a  partir  da  verificação  da

irregularidade da cobrança.

Art.  5º  -  O  não cumprimento  do  disposto  nesta  lei  acarretará  ao  fornecedor  as

sanções previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 -

Código de Defesa do Consumidor -, aplicáveis na forma de seus arts. 57 a 60:

Art.  6º  -  Esta  lei  entra  em  vigor  no  prazo  de  trinta  dias  após  a  data  de  sua

publicação.

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Fred Costa

Justificação: A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição

Cidadã, entre outros avanços veio acatar reivindicações da população e reconheceu

como um dos direitos e garantias fundamentais a defesa do consumidor. Dessa forma

trouxe no seu art. 170 os princípios gerais da atividade econômica, entre os quais a

defesa do consumidor.

Para alcançar os objetivos contidos na Constituição foi sancionada a Lei 8.078, de

1990,  que ficou  conhecida  como Código  de  Defesa do Consumidor  -  CDC.  Este

instrumento legal veio, conforme dispõe seu art. 1º, estabelecer normas de proteção e

defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social,  além de reconhecer a

vulnerabilidade do consumidor frente ao mercado de consumo.

Assim, como forma de garantir o cumprimento da legislação, estabeleceu-se uma

série  de  regras  e  princípios  a  serem  observados  por  todos  os  fornecedores  do

mercado de consumo. Decorridas quase duas décadas de vigência da Lei  8.078,

verifica-se que na prática  muitos  segmentos deixam de dar pronto atendimento e

solução para  os  problemas  originados  da contração de  serviços  ou  aquisição de

produtos no mercado de consumo.

É sabido que muitas empresas não tratam o consumidor com o devido respeito,

optando por cobrar valores duvidosos já sabendo que estes serão questionados pelos

consumidores.  Com  tal  prática,  esses  “maus  fornecedores”  ganham  duplamente:
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muitos  consumidores  não  percebem  o  erro  e  pagam  esses  valores  cobrados

indevidamente, sem questionar; enquanto os outros que percebem o erro enfrentam

longas  chamadas  telefônicas,  atendentes  de  “telemarketing”  mal  educados  e

despreparados, para, no fim, ouvirem que de fato a cobrança é indevida e que será

gerado um crédito ao consumidor em faturas vindouras.

Veja-se o exemplo dos Procons, que acabaram por se transformar em verdadeiros

“balcões de atendimento” das empresas fornecedoras, no intuito de ganhar tempo e

criar mecanismos para que o consumidor desista de seus direitos.

Com esta  propositura  o que pretendemos  é  desencorajar  esses fornecedores a

atribuir  valores  indevidos  aos  consumidores,  pois  caso  o  façam  deverão

imediatamente  proceder  com  o  ajuste  da  fatura,  ou  seja,  gerar  nova  ordem  de

cobrança apenas com os valores efetivamente devidos, ou na impossibilidade disso -

nas hipóteses de débito automático, ou de o consumidor já ter efetuado o pagamento

enquanto se apurava se tais valores eram ou não devidos -  a obrigatoriedade de

devolver o valor acrescido de multa e juros.

Esse, a nosso ver é a grande inovação trazida por esta norma. Muitas empresas

incluem nas cobranças valores irregulares, isto é, valores que não são devidos, sejam

produtos, sejam serviços não prestados, descontos oferecidos e não aplicados, ou

até mesmo formas de pagamento diferenciadas (parcelamento, por exemplo) que não

são depois  observadas,  pois  sabem que na vida corrida que se tem hoje em dia

muitos consumidores não checam suas faturas, ou se o fazem, não se lembram de

todos os detalhes da cobrança, com as várias nomenclaturas diferentes usadas pelas

empresas.

Assim,  agem de má fé incutindo ao consumidor  o  ônus  do pagamento  de algo

indevido, e havendo reclamação por parte do consumidor, prontamente se dispõem a

devolver  o  valor  na  próxima cobrança.  Se  o  consumidor  é  obrigado  a  dispor  da

quantia agora para reavê-la no futuro, nada mais justo que esse valor seja acrescido

de  multa  e  juros,  os  mesmos  definidos  e  praticados  pelo  fornecedor  caso  o

consumidor atrasasse a fatura.

Isto porque, mesmo sendo esse valor indevido, se não fosse pago pelo consumidor,

este teria que responder pela multa e juros incidente sobre toda a fatura. Ora, receber
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quantia sem justificativa é, no mínimo, enriquecimento em causa. A devolução deve

ocorrer,  mas não é  o  suficiente,  ela  deve ocorrer  acrescida  das  verbas  punitivas

previstas na contratação.

Erros acontecem, e todos estamos sujeitos a eles. Nem todos fornecedores agem

de má fé, mas não pode o consumidor arcar com a incompetência alheia. Ademais,

basta que o fornecedor tenha um serviço eficiente de comunicação com seus clientes,

por meio do SAC, Ouvidoria, Fale Conosco ou outra forma, para corrigir as cobranças

indevidas e gerar nova guia de cobrança - ajustada conforme preconiza a lei - que

não  terá  nenhum  ônus.  Do  contrário,  devolverá  ao  consumidor  o  mesmo  que

receberia  caso este  não tivesse  quitado  em dia  sua dívida,  indevida,  diga-se  de

passagem.

Uma  breve  consulta  aos  cadastros  de  reclamações  fundamentadas  desde  a

vigência  do  CDC  fortalece  a  proposta.  A  referência  histórica  nos  aponta  para

fornecedores contumazes em sua conduta no mercado de consumo. Reiteradamente

são  relacionados  fornecedores  que  se  revezam  entre  as  primeiras  posições  em

quantidade de reclamações.

Pelas razões acima é que se pede aos nobres pares a aprovação deste projeto de

lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.368/2012

Dispõe  sobre  a  criação  da  Semana  dos  Direitos  dos  Animais  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  dos  Direitos  dos  Animais,  a  ser  realizada,

anualmente, na semana que incluir o dia 4 de outubro.

Parágrafo  único  -  Na  semana  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo,  serão

promovidas atividades educativas para sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre

os direitos dos animais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Fred Costa

Justificação: Este projeto pretende trazer para o calendário estadual um importante

evento: a Semana dos Direitos dos Animais.

A Constituição Federal em seu art. 225, VII, atribui ao poder público a obrigação de

proteger os animais: “VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as

práticas  que  coloquem  em  risco  sua função  ecológica,  provoquem  a  extinção de

espécies ou submetam os animais a crueldade”.

A instituição de uma semana dedicada à proteção animal  certamente contribuirá

para conscientizar os mineiros sobre a importância dos animais e da obrigação legal

de sua preservação e de respeito à fauna. A data escolhida tem como referência o

Dia Mundial dos Animais e o dia de São Francisco de Assis.

São inúmeros os registros de agressão aos animais silvestres e domésticos, seja

por  maus-tratos ou abandono. Precisamos de uma nova concepção de respeito à

vida, fortalecendo e resgatando a importância da defesa dos animais.

Sendo assim, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares à aprovação

deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.321/2011  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.369/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  fornecimento  gratuito  de  sacolas  plásticas

biodegradáveis em supermercados, hipermercados, atacadistas e estabelecimentos

varejistas  congêneres,  para acondicionamento  das  mercadorias  adquiridas nesses

locais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os supermercados, hipermercados, atacadistas e estabelecimentos

varejistas congêneres do Estado de Minas Gerias obrigados ao fornecimento gratuito

de sacola plástica biodegradável aos respectivos clientes.

Parágrafo único -  A sacola plástica a  que se refere o  "caput"  deste artigo será

confeccionada em conformidade com os padrões definidos pela Norma Técnica nº
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14.937 da ABNT.

Art. 2º - Na sacola plástica de que trata esta lei constará, em caracteres visíveis, a

capacidade  e  a  carga  máxima  por  ela  suportada,  expressas  em  centímetros  ou

metros cúbicos e em gramas ou quilogramas, respectivamente.

Art. 3º - Fica o estabelecimento comercial proibido de fornecer embalagem plástica

sem alças para a finalidade prevista no "caput" do art. 1º desta lei.

Art. 4º - A manutenção e a responsabilidade dos serviço prestado nos termos desta

lei é de responsabilidade exclusiva do estabelecimento comercial.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Fred Costa

Justificação:  Pretende  este  projeto  fazer  justiça  aos  consumidores  dos  serviços

oferecidos  por  supermercados,  hipermercados,  atacadistas  e  estabelecimentos

varejistas  congêneres,  que  arcam  com  o  ônus  do  fornecimento  de  sacola  para

acondicionamento das mercadorias adquiridas.

Nada mais justo do que oferecer esse material gratuitamente aos consumidores,

que  não  podem  ser  prejudicados  pela  adoção  de  medidas  de  proteção  ao  meio

ambiente.  Há nessa situação um grande abuso econômico,  na medida em que o

consumidor tem arcado com todo o custo do produto, acrescido de alta margem de

lucro para o proprietário do estabelecimento.

Sendo assim, contamos com o apoio de nossos nobres pares para esta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.023/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.370/2012

Declara de utilidade pública o Conselho da Comunidade de Coronel Fabriciano,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho da Comunidade de Coronel

Fabriciano com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Rogério Correia

Justificação: O Conselho da Comunidade de Coronel Fabriciano é constituído por

tempo indeterminado, sem fins lucrativos com sede na Rua Dr. Pedro Nolasco, 400,

Centro, em Coronel Fabriciano. O Conselho da Comunidade de Coronel Fabriciano

tem  por  finalidade:  visitar  estabelecimentos  penais,  entrevistar  presos,  apresentar

relatórios ao Juiz de Execução e ao Conselho Penitenciário, diligenciar a obtenção de

recursos materiais e humanos, estabelecer vínculo entre com as demais entidades

filantrópicas existentes na Comarca,  bem como com as casas de recuperação de

dependentes químicos.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.371/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cruziliense de Radiodifusão

- ACCR -, com sede no Município de Cruzília.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Cruziliense

de Radiodifusão - ACCR -, com sede no Município de Cruzília.

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

Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Comunitária Cruziliense de Radiodifusão - ACCR -, com

sede  no  Município  de  Cruzília,  é  uma  associação  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos,  de  caráter  organizacional,  de  prazo  indeterminado.  Tem  por  objetivo

executar serviço de radiodifusão comunitária, bem como permitir a capacitação dos

cidadãos no exercício do direito de expressão de forma mais acessível e contribuir
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para o conhecimento e a propagação do elementos culturais das comunidades, além

de promover o intercâmbio entre várias comunidades.

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam

suas atividades de forma voluntária.

Pela  importância  da  entidade,  e  por  atender  aos  requisitos  previstos  na  Lei  nº

12.972, contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.487/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita a inserção nos anais da

Casa da matéria jornalística intitulada "Sete Metas Cumpridas", publicada no jornal

"Estado de Minas", edição de 12/7/2012. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.488/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Paróquia  Sagrada  Família  de  Três Corações  pela

comemoração dos seus 180 anos de instituição. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  3.489/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

regulamentação  da  Lei  Municipal  nº  10.119,  de  2011.  (-  À  Comissão  de  Meio

Ambiente.)

Nº  3.490/2012,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  Rede  de  Postos  da  Região  dos  Inconfidentes  pela

homenagem recebida em Paris, pela segunda vez, por excelência operacional. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº  3.491/2012,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à revista "Encontro"  pelo  recebimento do prêmio Top of

Quality Brazil 2011.

Nº 3.492/2012, 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 que liga o Município de Serra Azul de Minas

ao Município de Rio Vermelho no Programa de Pavimentação de Ligações e Acessos
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Rodoviários aos Municípios - Proacesso. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 3.493/2012, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o escritor mineiro Benito Barreto e a editora Casa de Minas pela

autoria e edição do romance histórico "Saga do Caminho Novo - Despojos: A festa da

morte na corte". (- À Comissão de Cultura.)

Nº  3.494/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações  sobre  a

construção  de  barragens  para  prevenção  de  enchentes  no  Sul  de  Minas  Gerais,

especialmente no que se refere ao andamento dos processos de licenciamento e de

autorização de construção.

Nº  3.495/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de  informações  sobre  quais

Municípios receberam recursos estaduais para reparação dos danos causados pelas

enchentes nos anos de 2007 a 2012 e qual o valor recebido por cada um deles.

Nº  3.496/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência da Cemig pedido de informações sobre a situação das

barragens das usinas e pequenas centrais hidrelétricas do Estado e um mapa dessas

barragens.

Nº  3.497/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais  pedido  de  informações  com  relatório  sobre  a  estrutura  regionalmente

descentralizada  da  entidade  para  atendimento  dos  desastres  causados  pelas

enchentes no Estado.

Nº  3.498/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil pedido de informações sobre

as áreas de risco de desastres ambientais decorrentes das enchentes no Estado,

preferencialmente  na  forma  de  estudos  detalhados  ou  mapeamento,  contendo

medidas de prevenção.

Nº  3.499/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil pedido de informações sobre

as obras prioritárias para evitar os efeitos das enchentes no Estado.
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Nº  3.500/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar do Estado pedido de informações com

cópia do inteiro teor dos procedimentos administrativos em que figuram como partes

os Cabos PM Cantídio Rezende Nogueira, Sandro da Costa Evangelista e Edney de

Oliveira Viana.

Nº  3.501/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG e à Chefia da Polícia Civil  do Estado

pedido de informações com cópia dos Registros de Eventos de Defesa Social - Reds

- que tratam de ocorrências envolvendo caça-níqueis e jogos de azar, nos últimos três

anos, no Município de Juiz de Fora. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  3.502/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  e  à  Corregedoria  da  Polícia  Militar

pedido  de providências  para apuração de denúncias  de envolvimento de  policiais

militares  em  corrupção,  extorsão,  lesão  corporal  e  outros  crimes,  incluindo  caça-

níqueis e jogo do bicho, no Município de Juiz de Fora.

Nº  3.503/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Cemig  as  notas  taquigráficas  da  20ª  Reunião  Ordinária  dessa

Comissão  e  pedido  de  providências  para  instalação  de  iluminação  pública  no

Balneário  Água  Limpa  e  fornecimento  de  energia  elétrica  aos  imóveis  regulares

situados no local.

Nº  3.504/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Lima, à Promotoria

de Justiça da Comarca de Itabirito e aos Prefeitos Municipais de Nova Lima e Itabirito

as  notas  taquigráficas  da  20ª  Reunião  Ordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências para apuração de denúncias sobre ocupações irregulares de imóveis no

Balneário Água Limpa.

Nº  3.505/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Ouvidoria  de  Polícia  e  ao  Comando-Geral  da  PMMG  as  notas

taquigráficas da 20ª  Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências

para apuração de suposto envolvimento de policiais  civis  e militares na ocupação

irregular de terrenos localizados no Balneário Água Limpa, e para a intensificação do
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policiamento preventivo e ostensivo na região, nos finais de semana.

Nº  3.506/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que restabeleça

urgentemente, mediante convênio, o trabalho da equipe multidisciplinar da Fhemig

junto ao Centro de Equoterapia do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes.

Nº  3.507/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à 50ª Delegacia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro o laudo de

análise de DNA do material genético do cadáver apontado como sendo de Grazielle

Marques Silva e pedido de providências para identificação do corpo da jovem.

Nº  3.508/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  a  todos  os  Deputados  Federais  por  Minas  Gerais  as  notas

taquigráficas da 21ª  Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências

para  evitar  que  o  anunciado  processo  de  modernização  na  Cenibra  resulte  em

demissões em massa e para que sejam respeitados os direitos dos trabalhadores.

Nº  3.509/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  1ª  Vara  de  Fazenda  Pública  e  Autarquias  da  Comarca  de  Belo

Horizonte pedido de providências com vistas a agilizar o julgamento do mandado de

segurança  impetrado  pela  Associação  de  Leiloeiros  do  Estado  de  Minas  Gerais

impugnando  os  termos  do  edital  de  licitação  do  Detran-MG  para  contratação  de

leiloeiros.

Nº  3.510/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento e ao Detran-MG pedido de providências

com  vistas  a  realizar  diagnóstico  sobre  o  número  de  veículos  apreendidos  nas

regiões  integradas  de  segurança  pública,  seu  estado  de  conservação  e  a

necessidade  de  sua  guarda  pelo  Estado,  bem  como  leilões  periódicos  desses

veículos.

Nº 3.511/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Ramon Sandoli, Delegado de Polícia Coordenador de

Operações Policiais do Detran-MG, e ao Ten.-Cel. PM Idzel Fagundes, Comandante

do 34º BPMMG, pelos relevantes serviços prestados à sociedade mineira em suas

respectivas unidades.
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Nº  3.512/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Câmara Municipal de Pedro Leopoldo pedido de providências para

garantir  um  espaço  democrático  de  manifestação  em  suas  sessões  formais  aos

moradores da Comunidade Quilombo de Pimentel, bem como para atuar, no âmbito

de suas competências, em relação às denúncias de agressão a um dos membros

dessa Casa.

Nº  3.513/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Polícia  Civil  e  à  Secretaria  de  Fazenda  o  trecho  das  notas

taquigráficas da 4ª Reunião Extraordinária dessa Comissão que transcreve a fala de

Ari  Araújo,  cópia  do  Of.  Gab.  Sec.  nº  885/12,  encaminhado  a  esta  Casa  pela

Secretaria  de  Casa  Civil,  e  pedido  de  providências  para  apurar  denúncias  de

falsificações ou compras de guias de trânsito animal e de notas fiscais.

Nº  3.514/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintêndencia do DNIT no Estado pedido de providências para a

instalação de uma rampa de escape no Anel Rodoviário, próximo ao Bairro Betânia.

Nº  3.515/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para a instalação de redutores de

velocidade em frente à Unidade Básica de Saúde e à Obra Social  São José,  na

Rodovia MG-060, no Município de Betim, bem como para a recolocação da barra

protetora e a revisão da sinalização nesse trecho da referida rodovia.

Nº  3.516/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais e ao

Ministério da Justiça as notas taquigráficas da 2ª Reunião Conjunta dessa Comissão

e da Comissão de Direitos Humanos, o relatório de visita da Comissão de Direitos

Humanos  à  Comunidade  Quilombo  de  Pimentel,  em  29/3/2012,  e  pedido  de

providências para que sejam tomadas medidas concretas e urgentes com relação às

denúncias  de  ameaças  e  violências  dirigidas  aos  moradores  dessa  comunidade,

especialmente aos que menciona.

Nº  3.517/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria da PMMG e à Coordenadoria do CAO-DH do MPMG

as peças de informação que denunciam a prática de atos  de tortura por  policiais
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militares lotados em Nova Era e que teriam vitimado uma pessoa, bem como pedido

de providências para apurar a veracidade dessas denúncias.

Nº  3.518/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Polícia Civil as notas taquigráficas da 2ª Reunião Conjunta dessa

Comissão e da Comissão de Direitos Humanos, o relatório de visita da Comissão de

Direitos Humanos à Comunidade Quilombo de Pimentel, em 29/3/2012, e pedido de

providências para que seja determinada a pronta e rigorosa apuração das denúncias

relativas  a  ameaças e crimes perpetrados por  José Alves da  Silva  Neto  e Lucas

Geraldo  da  Silva  contra  os  moradores  da  Comunidade  Quilombo  de  Pimentel,

especialmente contra aqueles que menciona.

Nº 3.519/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita sejam encaminhados

ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público

do Trabalho pedido de providências relativo a denúncias apresentadas em audiência

pública  realizada  no  Bairro  Petrovale,  em  30/5/2012,  as  notas  taquigráficas  da

referida audiência e cópia do projeto executivo apresentado pela Prefeitura Municipal

de Betim.

Da Comissão de Educação em que solicita sejam anexadas ao Projeto de Lei nº

1.537/2011 as notas taquigráficas da 8ª Reunião Extraordinária dessa Comissão. (-

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.537/2011.)

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  da  Comissão  de  Direitos

Humanos e da Deputada Liza Prado.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro

Silva e Fred Costa e das Comissões do Trabalho, de Educação, de Direitos Humanos

e de Participação Popular.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

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

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para, nos termos do inciso IV do art. 6º do

Regimento Interno, proceder à solenidade de posse do Deputado Romel Anízio e da

Sra.  Ana  Maria  de  Resende  Vieira  nas  vagas  decorrentes,  respectivamente,  da

renúncia do Deputado Doutor  Viana, para investidura no cargo de Conselheiro do
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Tribunal  de  Contas  do  Estado,  e  do  afastamento  do  Deputado  Gil  Pereira,  para

investidura  no  cargo  de  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  Destina-se  esta  parte  da  reunião à  solenidade de  posse do

Deputado Romel Anízio e da Sra. Ana Maria de Resende Vieira.

Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Neider Moreira e Gustavo

Corrêa para, em comissão, conduzirem os empossandos, seus familiares e demais

convidados.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida para tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.

Deputado Romel Anízio e a Exma. Sra. Ana Maria de Resende Vieira.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Quero cumprimentar e abraçar o fraterno amigo ex-Deputado

Djalma Diniz - seja bem-vindo a esta Casa; é uma alegria muito grande encontrar o

querido  amigo  Djalma.  Aproveito  o  ensejo  para  saudar  e  abraçar  os  queridos

visitantes, representantes do Ministério Público - sejam muito bem-vindos.

Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes para ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Posse do Deputado Romel Anízio e da Deputada Ana Maria Resende

O Sr. Presidente - Com a palavra, o 2º-Secretário, Deputado Alencar da Silveira Jr.,

para, nas funções de 1º-Secretário, proceder à leitura dos termos de posse.

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - “Termo de posse do Deputado

Romel Anízio Jorge, suplente de Deputado à Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, eleito e diplomado para a 17ª Legislatura. Em 1º/8/2012, no Plenário do

Palácio da Inconfidência, compareceu, perante o Senhor Presidente da Assembleia

Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, de acordo com o disposto no inciso IV do art. 6°

do Regimento Interno, o Deputado Romel Anízio, primeiro suplente pela coligação

PSDB-DEM-PP, eleito e diplomado na forma da lei, e que foi empossado como efetivo
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na vaga decorrente da renúncia do Deputado Doutor Viana para investidura no cargo

de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E, para constar, lavrei eu, Deputado

Alencar da Silveira Jr., 2°-Secretário da Assemblei a Legislativa, nas funções de l°-

Secretário, o presente termo, que vai assinado pelo empossado, pelo Presidente e

por mim. Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, em 1º/8/2012 .

Termo de Posse da Sra. Ana Maria de Resende Vieira, suplente de Deputado à

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  eleita  e diplomada para a 17ª

Legislatura.  Em  1º/8/2012,  no  Plenário  do  Palácio  da  Inconfidência,  compareceu,

perante o Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, de

acordo com o disposto no inciso IV do art. 6° do Re gimento Interno, a Sra. Ana Maria

de  Resende  Vieira,  segunda  suplente  pela  coligação  PSDB-DEM-PP,  eleita  e

diplomada na forma da lei, e que foi empossada como suplente na vaga decorrente

do afastamento do Deputado Gil Pereira para a investidura no cargo de Secretário de

Estado  de Desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha e  Mucuri  e  do  Norte  de

Minas. E, para constar, lavrei eu, Deputado Alencar da Silveira Jr., 2°-Secretário da

Assembleia  Legislativa,  nas  funções  de  l°-Secretári o,  o  presente  termo,  que  vai

assinado pelo empossado, pelo Presidente e por mim. Plenário Presidente Juscelino

Kubitschek, em 1º/8/2012.”

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que o Deputado Romel Anízio

e  a  Sra.  Ana  Maria  de  Resende  Vieira,  por  haverem  prestado  o  compromisso

regimental ao assumirem o mandato como 1º e 2º suplentes, respectivamente,  na

coligação PSDB-DEM-PP, estão dispensados de fazê-lo, nos termos do inciso VI do

art. 6º do Regimento Interno.

A Presidência convida o Deputado Romel Anízio a assinar o termo de posse, que

em seguida será assinado por este Presidente e pelo 2º-Secretário, nas funções de

1º-Secretário.

- Procede-se à assinatura do termo de posse.

O Sr. Presidente - A Presidência convida a Sra. Ana Maria de Resende Vieira a

assinar o termo de posse, que em seguida será assinado por este Presidente e pelo

2º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário.

- Procede-se à assinatura do termo de posse.
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O Sr. Presidente - Declaro empossados o Deputado Romel Anízio e a Deputada

Ana Maria Resende.

Suspensão dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência suspenderá os trabalhos por 3 minutos para troca

de cumprimentos.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Estão reabertos os nossos trabalhos

ordinários.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silva Jr.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados,  companheiros  da  TV  Assembleia,  TV  que  criamos  justamente  para

mostrar  a  transparência  desta  Casa.  Sr.  Presidente,  reiniciamos  hoje  os  nossos

trabalhos. Eu falava com o Deputado Sávio Souza Cruz que subiria na tribuna como

primeiro  orador,  de  acordo  com  as  inscrições,  e  gostaria  de  desejar  a  todos,

companheiros e companheiras, um bom trabalho neste período legislativo. E falava

com o Deputado Sávio Souza Cruz que eu tinha de primeiro desejar boa sorte aos

nossos companheiros candidatos, que irão às urnas no próximo dia 7 de outubro. O

Deputado Délio Malheiros disputará a eleição aqui, em Belo Horizonte, como Vice-

Prefeito, e disputarão as eleições também o Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros

companheiros - cito-os porque eles estavam presentes aqui agora. Então gostaria de

desejar a todos bom trabalho e uma nova dinâmica com criatividade. Não poderia

deixar de registrar a candidatura do Deputado Carlin Moura a Prefeito em Contagem;

e do meu irmão, do meu amigo, do meu Deputado, do meu ex-Presidente Antônio

Júlio,  que  também  disputará  uma cadeira  em  Pará  de  Minas.  Pode  ter  certeza,

Deputado Antônio Júlio,  que, se eu soubesse disso antes,  teria transferido o meu

título de Itabirito, cidade que me acolheu há anos, para votar em V. Exa. em Pará de

Minas, porque conheço o seu perfil como administrador, como homem público, como

amigo. Tenho certeza que V. Exa. pode não ter 100% do apoio dos Deputados desta

Casa, mas terá 99,9%. Coloco o meu mandato à sua disposição, à disposição da sua

campanha,  à disposição do grande amigo que sempre foi  nesses quase 20 anos
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nesta Casa. Tenho certeza que V. Exa. terá o apoio de todos os companheiros desta

Casa,  como o  Mauri  Torres  e  todos  os  outros  -  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz

lembrava isso aqui.  Esta Casa vai  perder,  mas deixarei para falar  isso depois  de

agosto,  porque entendo que o nome de V.  Exa.  é um nome de peso.  Que Deus

proteja V. Exa., amigo, nesta nova caminhada.

Sou seu admirador e amigo. Se Deus me der saúde, pode ter certeza de que ainda

votarei em V. Exa. aí pela frente.

Estou  aqui,  hoje,  também  para  parabenizar  e  agradecer  aos  companheiros  de

imprensa. Não poderia deixar de agradecer à Rádio Itatiaia o espaço aberto para este

Deputado.  Daqui  a  pouco  explico  o  porquê.  Agradeço  ao  Eduardo  Costa,

companheiro de rádio - aliás, começamos juntos -, que, em todas as lutas que temos

aqui  em prol  da  população,  sempre  esteve  do  nosso lado e abrindo espaço nos

microfones da Rádio Itatiaia. Agradeço ao chefe de jornalismo Márcio Doti e a todos

aqueles que, de uma maneira ou de outra, mostraram os fatos e ficaram ao lado da

comunidade;  e aos companheiros  jornalistas  Batista,  do  jornal  “Estado de Minas”,

que,  na hora certa,  deu também ali  sua opinião, deixando claro o nosso trabalho

nesta Casa; e Alexandre Garcia, que na sua crônica nacional, citava o nosso trabalho

- aliás, trabalho para o fim da cobrança das sacolas nos supermercados que deu

resultado.

Quero agradecer ao Promotor Amauri, que entendeu essa necessidade e mostrou

que o Ministério Público, que havia sido chamado aqui e estava meio frouxo naquela

hora, não tem nada de frouxo. Quando se inteirou do assunto e veio até à Comissão

de Defesa do Consumidor  e  do Contribuinte  desta Casa -  aliás,  quem chamou o

Ministério  Público e  lhe mostrou  essa necessidade fomos  nós  -,  na  mesma hora

chamou o supermercado e lhe disse: “Vamos parar com o que está acontecendo”. Na

verdade,  com  essa  safadeza  que  era  feita  pelos  homens  dos  supermercados,

comprando por  R$0,08 e vendendo a sacolinha por  R$0,19.  Ninguém pegava um

centavo de troco a R$0,20. A partir de hoje isso ficou proibido.

Agora fica aqui um recado e um alerta à população. Ontem, num supermercado da

Rede Mart Plus, perto do Bairro Palmares, não havia sacolas para serem vendidas.

Quando  um  funcionário  da  Assembleia  chegou  ao  caixa  com  as  mercadorias,  o
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gerente lhe  disse:  “Isso é problema seu.  A Assembleia Legislativa  acabou com a

venda de sacolas e, então, não a venderemos. Resolva da maneira como quiser. Se

quiser, poderemos dar-lhe umas caixas para que leve as mercadorias do caixa até o

carro”.  E  todas  as  caixas  estavam  fedorentas,  velhas  e  rasgadas.  Então  os

supermercados a partir de hoje estão fazendo isso. Quero lembrar à população belo-

horizontina, a esta Casa e ao Dr. Amauri que não deixaremos isso acontecer.  Se

estão pressionando para voltarem a vender as sacolas e obterem lucro com elas,

quero  dizer  que  estaremos  nesta  Casa,  antes  das  eleições  e  no  próximo  mês,

acertando um projeto que seja bom, defendendo a natureza e o consumidor. Estava

agora de férias na Europa com a minha família e, mais uma vez, pude comprovar o

que  vimos  no  passado  quando  estávamos  trabalhando  ali.  Quando  fui  a  um

supermercado lá, tive a oportunidade de adquirir uma sacola retornável com garantia

“ad aeternum”, ou seja, pelo resto da vida. Se essa sacola rasgar, posso solicitar ao

supermercado uma nova. Quer dizer, deixo lá uma sacola velha e eles me darão uma

nova e cuidarão em que lugar a velha será entregue.

Só  compramos  a  sacola  retornável  uma  vez.  É  lógico  que  os  supermercados

continuarão  tendo  lucro  no  futuro,  porque  não  vão  gastar  o  que  gastavam

antigamente.  Mas  esta  Casa  tem  de  elaborar  um  projeto  dessa  natureza

urgentemente.  O primeiro ponto diz respeito à sacola retornável  com garantia  “ad

aeternum” e seis meses para que a população se adeque a isso, nos moldes do

Primeiro Mundo,  que se preocupa com a natureza sem visar  lucro,  como estava

acontecendo  aqui.  Eles  terão  seis  meses,  um  ano,  para  entregar  a  sacola

biodegradável, com a garantia de uma usina de compostagem para acabar com as

sacolas, do contrário essas sacolas vão fazer mal do mesmo jeito à natureza.

Gostaria  de  falar  para  os  senhores,  as  senhoras  e  os  telespectadores  da  TV

Assembleia  sobre  o  lucro  dos  supermercados,  não  vou  longe  não,  apenas  dos

supermercados, no último ano, depois que o Prefeito Fernando Pimentel sancionou o

projeto, em seu mandato, e o Prefeito Marcio Lacerda colocou em prática. Isso não é

coisa política, porque estamos em campanha eleitoral com Pimentel de um lado e

Marcio Lacerda de outro. Temos de lembrar que foi a Câmara Municipal do Pimentel

que  aprovou  o  projeto  do  Vereador  Arnaldo  Godoy  e  deu  de  presente  aos
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supermercados, e o Prefeito Marcio Lacerda, também candidato à reeleição, teve a

bondade de dizer-lhes: “vão parar de cobrar”. Então, politicamente, os dois têm culpa

no cartório. Vamos dizer assim: tentaram ajudar a natureza e depararam com a má-fé

dos donos de supermercados, que compravam a sacola por R$0,08 e as vendiam por

R$0,19, sem dar um centavo de troco. Quero explicar isso muito bem. Nos 15 meses

de  vigência  da  lei,  Sr.  Presidente,  os  supermercados  deixaram  de  gastar

R$6.000.000,00  e  ganharam  nada  mais  nada menos  que R$4.000.000,00  com  a

venda das sacolas. Então, faturaram R$10.000.000,00. Portanto, a minha assessoria

está entrando na Justiça, para que o Ministério Público exija providências da Amis,

que fez a propaganda publicitária. Tudo que estou dizendo aqui foi divulgado pela

Amis, pelos jornais. Eles não falam em R$10.000.000,00, mas em R$5.000.000,00.

Eles  diziam,  naquela  época,  que  íamos  deixar  de  poluir  a  natureza  com  tantos

milhões de sacolas, 165 milhões de sacolas por ano. Isso custa quanto? Não sou eu

quem está dizendo isso, não. Deputado Carlos Pimenta, quem disse e quem está

falando é a própria Amis. Esse é um dado dela. Eles disseram que a natureza estava

sendo  poluída  com  isso.  Deixaram  de  comprar,  durante  quinze  meses,  o  que

disseram que estava poluindo a natureza. Então, eles deram tiro no pé, eles são réus

confessos. Eles disseram que deixaram de comprar essas sacolas para colocar no

mercado,  e  não  eu.  Portanto,  o  Ministério  Público  pode  perfeitamente  pedir  a

economia e o lucro que obtiveram, e assim construiremos uma usina para as sacolas,

e que atenderá as necessidades e se adequará à natureza.

Então, o que quero, hoje? Solicitarei esse valor ao Ministério Público para os cofres

do Estado, para construirmos uma usina.

Com isso, vamos atender a natureza. Como o projeto está aqui, daqui para frente -

O  Deputado  Rogério  Correia,  o  Deputado  Carlin  Moura  e  todos  os  Deputados

concordarão comigo - poderemos, perfeitamente, durante um ano, dar as sacolas e, a

partir de um ano, estaremos com as sacolas “ad aeternum”, retornáveis, mudando o

costume das pessoas, e a natureza agradecerá.

O  Deputado  Carlos  Pimenta  (em  aparte)*  -  Independentemente  das  questões

polêmicas que V. Exa. apresenta, porque onde há polêmica, há Alencar da Silveira,

quero cumprimentá-lo pela bandeira que levantou. A população de Belo Horizonte
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havia chegado a um consenso de que não deveriam existir aquelas sacolas plásticas

convencionais e que as sacolas que estavam sendo vendidas nos supermercados

atendiam ao padrão de biodegradação, ou seja, eram sacolas que não agrediam o

meio ambiente.

V.  Exa.,  como  quem  não  quer  nada,  levantou  a  polêmica,  e  houve  muitas

controvérsias. Acho que V. Exa. cumpriu o seu papel,  o papel de um parlamentar

preocupado. Sua vida toda sempre foi dessa maneira, procurando brechas no que

acontece  na  sociedade  para  falar,  denunciar  e  encontrar  uma  solução  para  o

problema. Espero que essa bandeira, que esse trabalho que V. Exa. faz, encontre

respaldo, encontre consistência não apenas no Ministério Público, mas na sociedade

de Belo Horizonte, porque foi uma semente que foi plantada e que estava para ser

propagada para outras  regiões do Estado.  Mas V.  Exa. abordou a questão. Deve

haver uma explicação lógica para esses questionamentos que fez.

Parabéns  e  continue dessa  maneira,  porque  é  dessa  forma  que  o  parlamentar

mostra seu interesse, sua sensibilidade e dedicação para com as coisas do povo.

Muito obrigado.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Muito  obrigado,  Carlinhos.  Sr.  Presidente,

pediria um tempo apenas para completar o meu raciocínio. Quero apenas deixar bem

claro que em outras cidades, inclusive na minha cidade, Itabirito, onde sou majoritário

há cinco eleições, também fizeram uma lei dessa natureza, mas em Itabirito houve

uma conscientização maior dos supermercados. Fizeram sacolas de boa qualidade,

que a população está voltando a usar, realmente, como sacolas retornáveis.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)  -  Presidente,  obrigado  pela

compreensão, mas dada a importância do assunto que o Deputado Alencar traz a

essa tribuna, gostaria, primeiramente, de parabenizá-lo por defender, nesta Casa, o

interesse não apenas dos belo-horizontinos, mas dos mineiros. Todos nós sabemos

que  essa  sacola,  na  verdade,  tem  outro  nome.  Ela  não  é  biodegradável,  mas

“biodesagradável”,  porque  mexe  diretamente  na  economia  daquele  que  já  é

penalizado com tantos impostos. Não seria justo que este pagasse por isso, ainda

que fosse, de fato, uma sacola que atendesse aquilo que o meio ambiente exige.

Considerando que há fraude na composição dessa sacola, imagino que,  primeiro,
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como  V.  Exa.  defende,  os  supermercados  não  poderão  repassar  esse  custo  ao

consumidor. Além disso, os supermercados, que vivem uma bela fase de faturamento,

devem, sim, arcar com a condição de acomodação para que o cliente leve os seus

produtos e não essa situação de vexame, até constrangedora, de você sair com a

mão cheia de produtos do supermercado, ou então com uma caixinha que ele faz o

favor de arrumar, se tiver.

Parabéns a V. Exa. Vamos continuar nessa linha defendendo, principalmente, os

interesses do nosso povo, que, como disse, já é tão penalizado com tantos impostos,

com  tantas  outras  situações,  e  ainda  tendo  que  arcar  com  esse  custo.  Que  me

perdoe o nosso colega Arnaldo Godoy, porque fomos colegas de Câmara Municipal. A

ideia foi boa, mas a aplicação, o resultado tem sido desastroso.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, para finalizar, agradeço a V.

Exa., assim como aos editores do “Estado de Minas”, do “O Tempo”, do “Super”, de

todo o grupo comandado pelo Diretor Vittorio Medioli,  que nos deu todo apoio na

imprensa. Nossos agradecimentos ao “O Tempo”, ao “Hoje em Dia”, ao “Estado de

Minas”, à Rádio Itatiaia, à Band News, à CBN e a todos aqueles que nos auxiliaram.

Muito obrigado aos companheiros de imprensa por nos ajudarem. Um trabalho da

maneira como foi realizado dá resultados. Daqui para frente, Sr. Presidente, faremos

nesta Casa, com sua ajuda, com a ajuda dos Deputados Rogério Correia e Carlin

Moura,  uma nova lei  que atenderá não só aos belo-horizontinos,  mas a todos os

mineiros.  Nós  e  a  população  continuaremos  fiscalizando.  Muito  obrigado,  Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Srs.

Deputados,  Sras.  Deputadas,  público  de  nossa  gloriosa  TV  Assembleia,

telespectadores, quero, neste retorno aos trabalhos deste segundo semestre, deste

segundo período da nossa 2ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura, desejar a todos

os colegas, Deputados e Deputadas,  um excelente segundo semestre,  com muita

atuação, com muitos resultados para o povo de Minas Gerais.

Nesta  oportunidade,  quero  também  cumprimentar  o  nosso  caríssimo  Deputado
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Romel Anízio,  que hoje toma posse como Deputado efetivo  desta Assembleia de

Minas, representando importante região de Minas Gerais: o nosso Triângulo. Felicito

o Deputado Romel Anízio, a quem desejo muito êxito e muita sorte.

Cumprimento também nossa Deputada Ana Maria Resende, que tomou posse hoje

como  1ª-suplente.  Ela  é  uma  grande  representante  de  região  fundamental  para

Minas: o nosso glorioso Norte de Minas, compreendendo Montes Claros e região.

Felicito  a  Deputada  Ana  Maria  Resende,  que  representa  a  força  da  mulher,  a

importância da participação feminina na Assembleia de Minas Gerais.

Sr.  Presidente,  iniciamos  este  segundo  semestre,  este  segundo  período,

referendados por um primeiro semestre, que considero muito positivo. Encerramos o

primeiro semestre de 2012 com a aprovação e a transformação em leis de diversos

projetos importantes. Considero fundamental ressaltar a lei aprovada por nós, a qual

determina o preenchimento de cargos comissionados em todas as esferas do poder -

Executivo, Legislativo e Judiciário - por pessoas com ficha limpa. É a extensão da Lei

da Ficha Limpa para ocupação de cargos comissionados nas três esferas de poder.

Considero essa lei aprovada por esta Casa como um grande exemplo para o País,

para a nação brasileira, para o Estado de Minas Gerais, para os nossos Municípios. A

ficha limpa é referência para todos os cargos públicos a serem ocupados. Essa é uma

conquista importante.

A  Assembleia  também  aprovou,  no  final  do  período  passado,  a  extinção  da

chamada verba-paletó, aquele 13º, 14º e 15º salários, que o Legislativo pagava. Foi

uma  luta  importante,  um  avanço  importante  a  extinção  desse  pagamento  que

representava um certo privilégio, porque os trabalhadores comuns não têm acesso a

esse tipo de benefício.  A Assembleia,  ao extinguir  essa verba-paletó,  dá um bom

exemplo para a sociedade, assim como quando extinguimos a remuneração extra, as

verbas extras pelas sessões extraordinárias aqui realizadas. A Assembleia cumpriu

um bom papel.

Também  aprovamos  o  projeto  que  define  a  lei  que  regulamenta  o  registro  do

patrimônio vivo no Estado de Minas Gerais, que são pessoas ou grupos de pessoas

que produzem a nossa cultura, os nossos valores e a nossa forte tradição cultural

mineira.  Hoje,  por  meio  do  registro  desse  patrimônio  vivo,  podemos  fortalecer  a
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cultura de Minas Gerais, essa cultura que passa de pai para filho. Então, é importante

a aprovação do registro do patrimônio vivo.

Também considero  fundamental  outro projeto,  em que tivemos atuação direta  e

obtivemos êxito com a sua aprovação e transformação em lei. Trata-se do projeto que

modificou a estrutura da fundação de ensino e pesquisa do Estado de Minas Gerais,

o Cetec, dando a essa fundação o principal objetivo de fomentar a indústria mineira,

para servir de suporte à produção científica, tecnológica e de pesquisas voltadas para

o incentivo à industrialização. A Fundação Cetec cumprirá um papel estratégico, num

momento em que consideramos isso essencial na vida macroeconômica do Brasil,

porque, hoje, o Brasil precisa reforçar o seu processo de industrialização. Precisamos

ter a indústria brasileira mais forte, mais competitiva no cenário internacional, e para

isso dependemos de pesquisas científicas e tecnológicas. E o Cetec cumprirá um

papel  essencial  nisso.  Juntamente  com  o  Cetec,  também  do  ponto  de  vista  do

incentivo ao desenvolvimento, ao fomento à indústria mineira, sempre preocupados

com a formação profissional das pessoas que irão ocupar o mercado de trabalho,

especialmente a nossa juventude, destaca-se aí o papel que o Senai, que o Sesi, que

os Cefets vêm cumprindo, formando nossa juventude para o mercado de trabalho.

Em alguns Municípios há outras ações. Em Contagem, existe também uma fundação

de ensino, voltada para essa qualificação, a Funec, que é fundamental no papel de

formar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Esse conjunto de ações

e de iniciativas visa ao fortalecimento do setor produtivo, especialmente da indústria

mineira. Registro que esse projeto do Cetec foi de fundamental importância.

Falando em formação profissional e em educação, houve em nossa Comissão de

Educação  da  Assembleia  Legislativa,  hoje,  pela  manhã,  uma  reunião  ordinária,

quando tivemos a oportunidade de trazer relatos, pois, durante o período de recesso,

este Deputado fez diversas visitas às escolas estaduais, algumas que a Comissão

teve a oportunidade de acompanhar. Citarei dois exemplos: fiz uma visita ao Caic

Laguna, no Bairro Jardim Laguna, em Contagem, que é a Escola Municipal Maria

Silva Lucas, onde houve aquele problema de violência que a Comissão acompanhou.

Fomos  lá  visitar  e  vimos  que  essa  escola  recuperou  sua  autoestima,  a  sua

estabilidade  e  a  sua  cultura  de  paz.  A  visita  ocorreu  durante  a  festa  de
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confraternização, a festa junina, que a escola realiza, quando a comunidade, os pais

e os professores se encontram. As obras já estão em andamento, e a escola voltou à

sua vida normal. Quero parabenizar toda a direção da Escola Municipal Maria Silva

Lucas e toda a comunidade pela coragem e pela força que tiveram para superar

aquelas dificuldades.

Também tivemos a oportunidade de visitar, no Bairro São Sebastião, em Contagem,

a Escola Estadual Juventina Pinto Brandão, que, nos últimos 10 anos, passou por um

processo conturbado em sua gestão. Agora, sob nova direção, a da Profa. Silmara, a

escola vem retomando o caminho da normalidade, em parceria com a Secretaria de

Estado de Educação. Com a força da comunidade, que tem ajudado muito, com a

excelente  atuação  da  Diretora  Silmara,  a  escola  vem  retomando  o  caminho  da

normalidade.

A nossa Comissão de Educação, preocupada com esse aspecto, esteve lá e se

colocou à disposição para  reforçar  o excelente  trabalho que a  direção da Escola

Estadual Juventina Pinto Brandão vem realizando. Esperamos, o mais breve possível,

ter  um  ambiente  escolar  adequado,  e  que  as  reformas  em andamento  -  telhado,

banheiros, salas, área de lazer e quadra - sejam concluídas. Estamos providenciando

recursos, tanto das emendas parlamentares destinadas às escolas estaduais quanto

da Secretaria de Estado de Educação. Essa escola merecerá toda a nossa atenção, o

nosso carinho e respeito. Em parceria com a direção da escola, vamos também dar o

nosso auxílio, para que a escola tenha clima e ambiente agradáveis, com condições

dignas de trabalho para os professores e para receberem os alunos. Deixo aqui esses

dois  exemplos  de  escolas  que  tivemos  a  oportunidade  de  visitar  no  período  do

recesso escolar, que considero importantes.

Sr.  Presidente,  no  retorno  dos  trabalhos  desta  Casa,  quero  aproveitar  a

oportunidade que a TV Assembleia sempre nos oferta e dizer  que também neste

início do segundo período da sessão legislativa ocorrerá um dos acontecimentos mais

importantes,  que chamamos de planejamento  participativo.  O que é  planejamento

participativo?  É  a  participação  da  sociedade  civil  mineira  no  monitoramento  do

instrumento de planejamento,  que é o Plano Plurianual  de Ação Governamental  -

PPAG -, lei estadual que regulamenta as metas, os objetivos e o planejamento do
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Estado para os próximos quatro anos.

No segundo semestre, vamos iniciar  o monitoramento do PPAG 2012-2016 este

ano. O início desse monitoramento será no dia 21 de agosto, terça-feira, pela manhã,

e se estenderá até o dia 22. De forma especial, quero chamar a atenção para as

atividades de monitoramento do dia 22 de agosto. Esse monitoramento diz respeito à

nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, no dia 22, às 9 horas,

haverá  a  audiência  pública  do  monitoramento  da  Rede  de  Ciência,  Tecnologia  e

Inovação. Começaremos com o Programa Estruturador Tecnologia e Inovação rumo à

Economia do Conhecimento. Isso tem muito a ver tanto com a nova legislação do

Cetec  quanto  com  as  metas,  a  serem  cumpridas,  da  formação profissional  e  do

incentivo à produção científica e tecnológica. Esse debate será realizado na parte da

manhã.  Na  parte  da  tarde,  o  monitoramento  da  Rede  de  Educação  e

Desenvolvimento Humano será objeto de debate. Ele será dividido em três programas

estruturadores importantes: Melhor Emprego, Educação para Crescer e o Pró-Escola.

Junto a esses programas estruturadores estão os programas associados: Redes de

Capacitação  e  Promoção  da  Cultura  da  Paz  nas  Escolas,  Protagonismo Juvenil,

Escola Família Agrícola, e Melhoria da Educação Básica.

Portanto, convido todos os educadores, os nossos telespectadores, os alunos, os

pais  e  as  entidades  da  sociedade  civil  que  fazem  esse  acompanhamento  a

participarem desse monitoramento que será realizado no dia 22 de agosto.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Cumprimento V. Exa., Deputado Carlin, por

suas  palavras,  e  faço  um  apelo.  Sei  que  o  senhor  é  candidato  a  Prefeito  em

Contagem, assim como o Ademir Lucas e o Durval Ângelo. Gostaria que fizesse parte

do seu programa de governo e dos outros candidatos a reabertura das Funecs. Se

não defenderem essa causa, não devem sequer ser candidatos. Quero saber a sua

posição, Prof. Carlinhos, porque o povo de Contagem precisa das 19 escolas que

foram fechadas. Enquanto se fecham escolas, está muito fácil abrir cadeias. É preciso

dar  opção à juventude. Os cursos profissionalizantes não podem ser  esporádicos,

devem  ser  permanentes,  com  qualidade.  As  escolas  precisam  ser  reabertas,  os

professores que fizeram concurso devem ser contratos novamente. Quero ouvir a sua

posição quanto a esse assunto e questionarei os outros candidatos. Meu filho Paulo
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Prado nasceu em Contagem, terra onde morei, trabalhei e atuo. Tenho enorme prazer

em ser Deputada de todo o Estado de Minas Gerais. Estamos numa cruzada em

defesa da reabertura das Funecs, independentemente de campanha eleitoral ou de

partido político.  Temos de defender  a educação,  defender  os  professores,  porque

ninguém aguenta mais esse sofrimento. E ainda por cima fecham as escolas. Não

podemos permitir  isso. Quero saber a sua posição. Tenho a certeza de que, como

membro da Comissão de Educação, V. Exa. colocará a reabertura das Funecs no seu

programa de governo. Muito obrigada.

O Deputado Carlin Moura* - Obrigado, ilustre Deputada Liza Prado. Concluirei, Sr.

Presidente, parabenizando-a pela observação. Hoje, o jovem Paulo Prado lidera a

juventude de Contagem e vem fazendo um belíssimo trabalho de mobilização. No

nosso  programa  de  governo,  já  está  acertada,  foi  discutida  com  o  Sind-UTE  a

imediata  reabertura  das  unidades  da  Funec  e  o  retorno  dos  540  professores

concursados que estão em disponibilidade, fora das salas de aula. No dia 1º/1/2013,

o primeiro decreto que assinaremos será em relação ao retorno imediato das Funecs.

Parabenizo V. Exa. pela luta, assim como todos os educadores e jovens de Contagem

que defendem corretamente a importância dessa Fundação de 40 anos, que formou

muitas pessoas e tem ajudado a inseri-las no mercado de trabalho e transformá-las

em cidadãs dessa gloriosa cidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Presidente, abordarei quatro assuntos. Como o meu

tempo é curto, serei rápido. Peço aos Deputados que compreendam, caso não seja

possível conceder apartes. Esses assuntos ficaram pendentes no semestre passado.

A Oposição e a Bancada do PT lutaram para que fossem resolvidos. Alguns tiveram

encaminhamento  satisfatório.  Alertamos  para  os  erros  do  governo  do  Estado  em

relação  a  esses  problemas.  O  primeiro  deles  se  refere  à  Cemig.  Deputada  Liza

Prado,  Presidente,  V.  Exas.  acompanharam  a  nossa  solicitação  para  que  os

servidores demitidos pudessem retornar.  No final  das contas,  esse pedido não foi

apenas da Oposição, mas de todos os líderes, de todos os Deputados, portanto de

toda  a  Assembleia  Legislativa.  A ameaça  de  demissão  acabou  se  concretizando.
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Alertamos que esse ato tinha caráter político e equivocado, porque os funcionários

eram ou foram membros do sindicato ou da Cipa.

Sr. Presidente, a notícia que tenho hoje é boa. Os três funcionários daqui de Belo

Horizonte que entraram na Justiça foram vitoriosos na ação do sindicato e, agora, por

força  de  liminar,  retomarão  o  serviço  na  Cemig.  Foi  uma  vitória  importante.  Na

verdade, já anunciávamos que aquela demissão não tinha sustentação, nem mesmo

jurídica, que era politicamente incorreta, uma perseguição. Do ponto de vista jurídico,

não tinha sustentação porque, sendo perseguição a sindicalista, a Justiça haveria de

fazê-los  retornar.  De  fato,  isso  aconteceu.  Já  o  quarto  funcionário,  que  é  de

Uberlândia, está com uma nova ação agora pelo sindicato e, provavelmente, também

será vencedor. O que gostaria de propor - e aqui já agradeço a todos os Líderes de

todos os partidos, incluindo o Líder de governo, Deputado Bonifácio Mourão - é que, a

partir dessa vitória, pudéssemos ter de novo uma conversa com o diretor da Cemig,

com o Presidente Djalma, para que ele fizesse logo um acordo, de forma que essa

pendência não fique na Justiça. Porém, com a liminar já concedida, que a Cemig faça

agora um entendimento, e que esse problema seja solucionado. É a sugestão que eu

queria deixar.

Gostaria ainda de parabenizar o Sindieletro e os servidores demitidos, que fazem

Justiça agora com o retorno. É o caso da Adriana Lúcia de Melo, que escreveu uma

bela  carta  mostrando os problemas  pessoais  que acarretaria;  o Goethe Eduardo,

funcionário com 29 anos de serviço; e o Cláudio Rodrigues Coelho, que obtivera essa

tutela antecipada na demissão. Tenho certeza de que o Paulo Marinho também será

vitorioso,  e  também  teremos  esse  quarto  funcionário  retornando  aos  quadros  da

Cemig. Então, esse é o primeiro assunto que gostaria de tratar aqui.

Peço à Deputada Liza Prado que seja rápida no aparte porque tenho mais três

assuntos para serem tratados.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, obrigada por me

ceder  esse  aparte.  Saiba  que  V.  Exa.  teve  um  papel  muito  importante  nesse

processo.

Gostaria de cumprimentar os sindicalistas e dizer a importância de não se ter medo

de enfrentar os problemas em defesa dos trabalhadores.  Creio que houve justiça.
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Aliás, o Djalma está na Casa hoje, portanto poderemos ter uma conversa com ele

para ajudar a acelerar essas questões. Parabéns pela luta. Fico feliz de poder fazer

parte dessa vitória. Torço para que realmente o nosso companheiro de Uberlândia

também volte a ocupar seu cargo de defesa dos trabalhadores e que possamos ter

uma Cemig sempre de qualidade e com a valorização dos servidores.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputada Liza Prado.

Gostaria,  então,  de  comemorar  a  vitória  do  Sindieletro  e  dos  trabalhadores  da

Cemig.

O segundo assunto diz respeito à vitória do Minas sem Censura, Sr. Presidente.

Vocês se lembram do caso do prédio do Ipsemg, em que foi feita uma licitação com

apenas um concorrente do Grupo Fasano,  que,  inclusive, ganhou aquela licitação

com um preço irrisório. Na verdade, com um valor tão baixo, o prédio foi doado para

se fazer um hotel de luxo. Quem ganhou foi um amigo do Senador Aécio Neves.

Cansamos de fazer essa denúncia aqui. Também agora conseguimos essa vitória. O

próprio governo reconheceu que lá não será feito um hotel. Deputado José Henrique,

o que será feito lá agora provavelmente será uma extensão da Uemg, uma escola de

“designer”. Muito mais produtivo, não é mesmo? Tínhamos razão. Afinal, entregar de

graça aquele prédio ao amigo do Aécio não era o caminho correto. Agora funcionará

lá uma universidade, viu Liza Prado? Saiba V. Exa., que tem defendido as escolas,

que conseguimos.  O Ipsemg não será mais doado ao amigo do Aécio,  do Grupo

Fasano.  Agora  lá  será  uma escola de “designer”.  Vitória  do  Minas sem Censura.

Também gostaria de comunicar a vitória da Oposição, uma vitória do povo de Minas.

Sr.  Presidente,  o  terceiro  assunto  que  quero  tratar  também  diz  respeito  a  três

equívocos  do  governo:  o  TAG,  Termo de  Ajustamento  de  Gestão  do  Tribunal  de

Contas para permitir ao governo gastar menos dinheiro na saúde e educação. Neste

caso,  a  vitória  ainda  é  parcial,  mas  importante.  O  Ministério  Público,  tanto  a

promotoria da defesa da educação e da saúde, quanto a da defesa do patrimônio,

entrou com uma ação civil pública para anular o Termo de Ajustamento de Gestão e

fazer cumprir ainda este ano os recursos da educação e saúde. Se formos vitoriosos,

serão mais  R$1.400.000.000,00 na conta da saúde e da educação pública.  Outra

derrota do governo. Três derrotas do governo em um recesso.
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Sr. Presidente, precisarei de mais tempo para falar sobre o quarto ponto. Portanto,

vou  apenas  anunciá-lo:  houve  tentativa  do  Deputado  Domingos  Sávio,  Vice-

Presidente do PSDB nacional, de cassação do meu mandato. Ele alegou, junto com a

revista  “Veja”,  com repercussão no Estado de Minas,  que  eu teria  feito  parte  da

falsificação de uma tal lista de Furnas. A Procuradora do Ministério Público - vi essa

notícia ontem no jornal ”Hoje em Dia” - terminou de fazer o trabalho e considerou a

lista verdadeira.  Não houve absolutamente falsificação de lista, como denunciou a

revista “Veja” e como quis fazer parecer o Vice-Presidente do PSDB.

Quero também, nesse caso, cumprimentar os Deputados de todos os partidos, até

do PSDB, que não se deixaram cair na tentação de fazer um embate desse tamanho,

de forma equivocada e mentirosa sobre as pessoas. A mentira tem perna curta. A

justiça foi feita.

É um caso longo, mas queria apenas registrá-lo também aqui. Foi um momento

difícil para mim, mas agora a verdade veio à tona e ficou consagrada pela Justiça. A

apuração deverá ser feita agora, num documento assinado pelo ex-Superintendente

de  Furnas,  assim  como expresso  na  peça  da  Procuradora  do  Ministério  Público

Federal.

Sr.  Presidente,  fiz  questão  de  falar  sobre  esses  pontos  porque,  às  vezes,  fica

parecendo que o papel da Oposição é meramente o de apontar as dificuldades, os

defeitos.  Mas  esses  quatro  casos  tiveram  soluções  vitoriosas  de  setores  do

movimento e da própria Oposição na Assembleia Legislativa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

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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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 3.502 a 3.508/2012,

da Comissão de Direitos Humanos, 3.509 a 3.518/2012, da Comissão de Segurança

Pública, e 3.519/2012, 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  pelo  Deputado  Fred Costa  -  informando sua desfiliação do Partido

Humanista da Solidariedade - PHS - e sua filiação ao Partido Ecológico Nacional -

PEN; pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 6ª Reunião Extraordinária, em

12/7/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.666/2011,  do  Deputado  Célio  Moreira,

3.179/2012,  do  Deputado  João  Vítor  Xavier,  3.189/2012,  do  Deputado  Sebastião

Costa, 3.192/2012, do Deputado André Quintão, e 3.241/2012, do Deputado Doutor

Viana, e dos Requerimentos nºs 3.358/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  e

3.394/2012,  da  Deputada Liza  Prado;  de  Educação -  aprovação,  na  16ª  Reunião

Ordinária,  em 1º/8/2012,  do  Projeto de Lei  nº  3.212/2012,  do  Deputado Duilio  de

Castro, e do Requerimento nº 3.458/2012, da Comissão Especial das Enchentes; de

Direitos  Humanos  -  aprovação,  na  22ª  Reunião  Ordinária,  em  1º/8/2012,  do

Requerimento  nº  3.416/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  e  de

Participação Popular - encaminhando a Proposta de Ação Legislativa nº 1.670/2012,

de autoria popular, que contém o Documento Final do Parlamento Jovem 2012, com

as sugestões relativas ao tema “Educação cidadã” (Ciente. Publique-se.), cujo teor é

o seguinte:

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.670/2012

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
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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.

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;
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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.

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,

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
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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.

- À Comissão de Participação Popular.

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, requerimento da Comissão de Direitos

Humanos em que solicita a retirada de tramitação do Requerimento nº 3.421/2012

(Arquive-se o requerimento.); e, nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento

Interno, requerimento da Deputada Liza Prado em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.208/2003.

Encerramento

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

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

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 2, 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 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

16/7/2012

Às 14h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Paulo Lamac 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

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

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

destina  a  analisar  e  discutir  o  anteprojeto  do  Estatuto  da  Diversidade  Sexual,

elaborado  pela  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  que  prevê  a  criação  de  um

microssistema que concede direitos, criminaliza a homofobia e prevê políticas para a
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população LGBT; e a discutir e votar proposições. 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 Fred Costa em que solicita  seja realizada reunião de

audiência pública para debater a gratuidade do transporte coletivo intermunicipal para

idosos; Paulo Lamac (2) em que solicita seja realizada visita da Comissão de Direitos

Humanos ao Complexo Penitenciário Feminino Estêvão Pinto,  em Belo Horizonte,

para obter esclarecimentos sobre denúncias  de violação de direitos humanos das

detentas  estrangeiras  por  parte  do  Poder  Judiciário;  e  seja  encaminhado  à  50ª

Delegacia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro o laudo de análise de DNA nº

54.142/2011,  elaborado pela  Seção  Técnica  de  Biologia  e  Bacteriologia  Legal  do

Instituto de Criminalística de Minas Gerais, para que sejam adotadas as providências

necessárias.  O  Deputado  Paulo  Lamac  passa  a  Presidência  dos  trabalhos  à

Deputada Luzia Ferreira e, em seguida, retira-se da reunião. A Presidência interrompe

os trabalhos  ordinários  da  reunião para  ouvir  as  Sras.  Maria  Emília  Mitre  Hadad,

Presidente da Comissão de Diversidade Sexual  da OAB-MG; Maria da Conceição

Novaes Caldas, Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional

de Psicologia de Minas Gerais; Fernanda Coelho Carvalho, Presidente da Comissão

Estadual  de  Direitos  Homoafetivos e Diversidade Sexual  do Instituto Brasileiro  de

Direito  de  Família;  Walkíria  La  Roche,  Coordenadora  Especial  de  Políticas  de

Diversidade Sexual do Estado de Minas Gerais; e os Srs. Gustavo Henrique Teixeira,

Coordenador  da  Comissão  Ampliada  de  Ética  e  Direitos  Humanos  do  Conselho

Regional de Serviço Social de Minas Gerais; José Wilson Ricardo, Secretário Adjunto

de Direitos de Cidadania do Município de Belo Horizonte, os quais são convidados a

tomar  assento  à  mesa.  A  Presidência,  na  qualidade  de  um  dos  autores  do

requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais; em seguida,

passa a palavra ao Deputado Rogério Correia, coautor do requerimento, para suas

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

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

notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de agosto de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE AGOSTO DE 2012

ATA

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

LEGISLATURA EM 2/8/2012

Presidência do Deputado Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem as Deputadas e os Deputados:

Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Arlen  Santiago  -  Carlin  Moura  -  Carlos

Henrique - Célio Moreira - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Rogério Correia - Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião

Costa - Tiago Ulisses.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rômulo  Viegas)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de terça-feira, dia 7, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e

para ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada é a publicada na edição do dia 7/8/2012.).

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  Jacutinga  Ltda.  pela

comemoração  de  seu  cinquentenário  (Requerimento  nº  3.359/2012,  do  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de  aplauso  ao  Ten.-Cel.  PM Ronaldo  Resende dos  Anjos,  Comandante  do  12º

Batalhão da Polícia Militar, e aos Srs. Carlos Alves Francisco, Delegado Regional de
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Passos,  e  Marcos de Souza  Pimenta,  Delegado de Homicídios  de  Passos,  pelos

relevantes  serviços  prestados  em prol  da  segurança  pública  de  Passos  e  região

(Requerimento nº 3.478/2012, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao 1º-Sgt. PM Marcus Vinícius Alves Ferreira pelos 20 anos de serviços

prestados  à  PMMG  (Requerimento  nº  3.481/2012,  da  Comissão  de  Segurança

Pública);

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 (Requerimento nº 3.482/2012, da Comissão de

Segurança Pública);

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 (Requerimento nº 3.483/2012, da Comissão de Segurança

Pública).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2012

ATAS

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2012

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão.

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

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.357, 3.367 e

3.393/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente - Rômulo Viegas - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/7/2012

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Duilio  de  Castro  (substituindo  o  Deputado  Gustavo  Corrêa,  por  indicação  da

Liderança do BAM) e João Vítor Xavier (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 João Vítor Xavier, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
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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 2.173/2011, no 1º turno, é convertido em diligência à Secretaria de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  à Prefeitura Municipal  de Sete

Lagoas e ao autor, em virtude de requerimentos do relator, Deputado Célio Moreira,

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

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados 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;  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 praticadas por

algumas empresas; e Duílio de Castro em que solicita seja realizada visita à Serra de

Santa Helena, no Município de Sete Lagoas, para averiguar a exploração mineral.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Duilio de Castro - João Leite.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

12/7/2012

Às 15h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão. 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
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que a reunião se destina a debater o roubo de veículos e a atuação de desmanches

ilegais de carros em Minas Gerais e a discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Helton

Andrade, Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Automóveis e Acessórios

de Belo Horizonte - Sindcopeças - e Diretor da Federação do Comércio de Minas

Gerais; Cel. PM Luiz Rogério de Andrade, Comandante do Policiamento da Capital;

Ten.-Cel. PM Idzel Fagundes, Comandante do 34º Batalhão da Polícia Militar; Ramon

Sandoli de Aguiar Lisboa, Delegado-Geral de Polícia e Coordenador de Operações

Policiais do Detran-MG; José Feliciano da Cunha Quintão, Diretor Suplente e membro

da Comissão de Revenda do Sindcopeças, e Cláudio Assis Ramos, detento, os quais

são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade de um dos

autores  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  passa  a  fazer  suas

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

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

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

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

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João

Leite e Sargento Rodrigues (10) em que solicitam sejam encaminhados ao Diretor-

Geral  do  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  de  Minas  Gerais  -  DER-MG -

pedidos de providências para a instalação de redutores de velocidade em frente à

Unidade Básica de Saúde e à Obra Social São José, na Rodovia MG-060 - Km 3, nº

2.869, Município de Betim, e para a recolocação da barra protetora e a revisão da

sinalização nesse trecho; seja encaminhado ao Superintendente do Departamento

Nacional  de  Infraestrutura  de  Transportes  -  Dnit  -  em  Minas  Gerais  pedido  de

providências para a instalação de uma rampa de escape no Anel Rodoviário, próximo

ao Bairro Betânia; seja realizada reunião de audiência pública na cidade de Pedro

Leopoldo para discutir a situação da comunidade quilombola de Pimentel e para obter

esclarecimentos  sobre denúncias  de  ameaças e violências  a seus moradores,  ao

Vereador Vanderlei Dias Gonçalves e à Professora Cláudia Marques de Oliveira, com

vistas  à  garantia  dos  direitos  fundamentais  e  das  populações  tradicionais;  seja
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encaminhado  ao  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Pedro  Leopoldo  pedido  de

providências  para garantir  espaço democrático de manifestação em suas sessões

formais aos moradores da comunidade quilombola de Pimentel; para atuar, no âmbito

de  sua  competência,  em  resposta  à  invasão  de  suas  dependências  por  Lucas

Geraldo  da  Silva  e  às  ameaças  por  ele  dirigidas  ao  Vereador  Vanderlei  Dias

Gonçalves; sejam encaminhadas à Superintendência Regional da Polícia Federal em

Minas  Gerais  e  ao  Ministério  da  Justiça  as  notas  taquigráficas  da  2ª  Reunião

Conjunta desta Comissão e da Comissão de Direitos Humanos, o relatório de visita

da Comissão de Direitos Humanos à comunidade quilombola de Pimentel, realizada

em 29/3/2012, e pedido de providências para encetar medidas concretas e urgentes

sobre denúncias de ameaças e violências dirigidas aos moradores da comunidade,

especialmente a Lioniz Aparecida Teixeira Evangelista, ao Vereador Vanderlei Dias

Gonçalves  e  à  Professora  Cláudia  Marques  de Oliveira;  sejam encaminhados  ao

Chefe da Polícia Civil as notas taquigráficas da 2ª Reunião Conjunta desta Comissão

e da Comissão de Direitos Humanos, o relatório de visita da Comissão de Direitos

Humanos à comunidade quilombola de Pimentel, realizada em 29/3/2012, e pedido

de providência para determinar a pronta e rigorosa apuração das denúncias sobre

ameaças e crimes perpetrados por José Alves da Silva Neto e Lucas Geraldo da

Silva, especialmente contra o Vereador Vanderlei Dias Gonçalves, Cláudia Marques

de Oliveira e os moradores da comunidade; seja encaminhado à 1ª Vara de Fazenda

Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte pedido de providências para a

agilização  no  julgamento  do  mandado  de  segurança  (Processo  nº  202737-

17.2010.8.13.0024)  impetrado  pela  Associação  de  Leiloeiros  do  Estado  de  Minas

Gerais impugnando os termos do edital de licitação do Detran-MG para contratação

de leiloeiros; sejam encaminhados à Chefia da Polícia Civil e à Secretaria de Estado

de  Fazenda  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  4ª  Reunião  Extraordinária  da

Comissão de Segurança Pública que transcreve a fala de Ari Araújo, e pedido de

providências para apurar denúncias de falsificações ou compra de guias de trânsito

animal  e  de  notas  fiscais,  tomar  as  providências  cabíveis  e  comunicá-las  a  esta

Comissão; seja realizada visita ao Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias

da  Comarca de  Belo  Horizonte  para  discutir  a  importância  e  as  implicações  dos
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leilões de veículos apreendidos e guardados nos pátios públicos do Detran-MG; seja

encaminhado à Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão e ao Detran-MG

pedido de providências para que seja realizado diagnóstico do número de veículos

apreendidos  nas  regiões  integradas  de  segurança  pública,  seu  estado  de

conservação e a necessidade de guarda pelo Estado, bem como providências para

que sejam realizados leilões periódicos com a participação de vários Municípios de

acordo com as apreensões;  da  Deputada Maria  Tereza Lara em que solicita  seja

realizada audiência pública para ouvir  o  Sr.  Lucas Geraldo da Silva a respeito de

supostas ameaças e violências que teria cometido contra cidadãos do Município de

Pedro  Leopoldo;  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos  Deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva em que solicitam sejam encaminhados à

Corregedoria  da  PMMG, à  Coordenadoria  do  CAO-DH do  MPMG e à  Promotora

Nívea Mônica da Silva as peças de informação que denunciam a prática de atos de

tortura imputados a policiais militares lotados em Nova Era e que teriam vitimado uma

pessoa,  bem  como  pedido  para  que  sejam  tomadas  as  providências  cabíveis;

Deputado Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja encaminhada manifestação de

aplauso a Ramon Sandoli, Delegado de Polícia Coordenador de Operações Policiais

do Detran-MG, e ao Cel.  PM Idzel Fagundes, Comandante do 34º BPMMG, pelos

relevantes serviços prestados à sociedade mineira em suas respectivas unidades;

seja realizada reunião com convidados, para debater o roubo de veículos e a atuação

de  desmanches  ilegais  de  veículos  em  Minas  Gerais.  Logo  após,  o  Presidente

informa que a reunião passará a ser sigilosa, com o intuito de ouvir denúncias do Sr.

Cláudio Assis Ramos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

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

Rodrigues.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/7/2012

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno  Siqueira,  André  Quintão,  Glaycon  Franco  e  Luiz  Henrique,  membros  da
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supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento  do  Deputado  Bruno  Siqueira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

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

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir:  Projetos  de Lei  nºs  3.315,  3.323,  3.325 e

3.332/2012  (Deputado  André  Quintão);  3.314  e  3.318/2012  (Deputado  Bruno

Siqueira);  3.316,  3.321  e  3.333/2012  (Deputado  Gustavo  Valadares);  3.319  e

3.334/2012  (Deputado  Luiz  Henrique);  3.322,  3.328  e  3.335/2012  (Deputado

Rosângela  Reis);  3.331  e  3.336/2012  (Deputado  Sebastião  Costa);  e  3.324  e

3.327/2012 (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. Após discussão e votação é aprovado o parecer

pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei

nº 1.865/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa). Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e

juridicidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.117/2011 na forma do Substitutivo

nº  1 (relator:  Deputado Luiz  Henrique);  3.037/2012 na forma do Substitutivo  nº  1

(relator: Deputado Glaycon Franco). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.311/2012,

no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação de prazo

regimental pelo relator, Deputado Sebastião Costa. Cumprida a finalidade da reunião,

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

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique - André Quintão - Bosco.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/7/2012

Às 10h05min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros e
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Duilio de Castro, membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os

Deputados  Rogério  Correia  e  Rômulo  Viegas.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  solicita  ao  membro  da  Comissão

presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina a debater

supostos  prejuízos  causados  pelo  Banco do  Brasil  a  consumidores  em  razão  de

lançamentos  indevidos  de  débitos  de  pacotes  de  serviços  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; Arcângela de Almeida Salles, Diretora do Sindicato dos Bancários

da Zona da Mata e Sul de Minas; Eliana Brasil Campos, Presidente em exercício do

Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e Região; e os Srs. Marcos Melo Frade,

Superintendente Regional, e Marcelo Vicente de Alkimin Pimenta, Gerente Jurídico

Regional representando o Sr. Aldemir Bendine, Presidente do Banco do Brasil S.A.;

Orlando Angelo Silva,  Gerente  Geral,  ex-funcionário  do Banco do Brasil,  que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente como autor do requerimento que

deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Duilio de Castro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.162/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, “dispõe sobre a

comercialização de  alimentos  em embalagem  a vácuo nos  supermercados  e  nos
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hipermercados situados no Estado”.

Publicado no “Diário  do Legislativo”  de 7/7/2011,  foi  o  projeto distribuído a esta

Comissão, à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e à Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe-nos analisar os aspectos jurídicos, constitucionais e legais da proposta, nos

termos do disposto no art.  188, combinado com o art.  102, III,  “a”,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  pretende  compelir  os  supermercados  e  hipermercados

estabelecidos no Estado a disponibilizar para os consumidores alimentos perecíveis

de  qualquer  natureza,  tais  como  carnes,  peixes,  frios,  salgados  e  frutas,  em

embalagens a vácuo.

Ao  justificar  a  apresentação  da  proposta,  o  autor  enfatiza  as  vantagens  do

empacotamento a vácuo, sob o ponto de vista da higiene e da preservação do meio

ambiente,  uma  vez  que  serão  substituídas  as  bandejas  de  isopor  atualmente

utilizadas pelas redes de supermercados.

A  proteção  e  a  defesa  da  saúde  do  cidadão,  como  também  a  proteção  ao

consumidor, encontram-se entre as matérias de competência concorrente da União,

dos Estados e do Distrito Federal, conforme previsto pelo art. 24 da Constituição da

República.

Tratando-se  de  competência  concorrente,  preconiza  o  Texto  Constitucional  que

cabe à União a estipulação das normas gerais e ao Distrito Federal e aos Estados,

caso seja possível, a suplementação das normas então existentes.

A União criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - por meio da Lei

nº 9782, de 26/1/99, a quem delegou, entre outras atribuições, a competência para

estabelecer normas e propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as

ações de vigilância sanitária.

Consultando  o  “site”  da  referida  autarquia,  podem  ser  encontrados  inúmeros

normativos  que  dizem  respeito  à  comercialização  dos  produtos  relacionados  na

proposição em apreço.

Não remanesceu ao Estado membro, portanto, a prerrogativa para suplementar as
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normas federais existentes.

Por outro lado, conforme a nota técnica encaminhada a esta Casa pela Secretaria

de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais,  em  resposta  a  pedido  de

diligência desta Comissão, a aquisição de equipamentos para embalagem a vácuo

por  parte  dos supermercados poderá  causar  enorme impacto na  composição dos

custos dos produtos  quando já existem, no mercado,  embalagens acessíveis  que

mantêm a integridade e segurança dos alimentos.

Entendemos, também, que uma norma que discipline o modelo de embalagem dos

produtos cogitados pela proposta tem de se revestir de amplitude nacional. Isso se

deve  ao  fato  de  os  supermercados  receberem  inúmeros  gêneros  alimentícios

produzidos  ou  processados  em  outros  Estados  da  Federação,  tais  como carnes,

frutas, legumes, o que praticamente inviabilizaria o seu comércio em Minas Gerais,

em face da necessidade de serem reembalados.

Observa-se que a proposta não encontra amparo no  princípio da razoabilidade,

constante no nosso ordenamento jurídico, segundo o qual os atos oriundos das casas

legislativas devem prever critérios consonantes com a realidade fática.

Essas são as razões que nos levam a  opinar  desfavoravelmente ao trâmite da

proposta em comento.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.162/2011.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão - Luiz Henrique - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 420/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 420/2011, de autoria dos Deputa dos Neilando Pimenta e Fred

Costa, que dá denominação ao Centro de Convenções - Expominas IV -, situado no

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

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

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

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 420/2011

Dá denominação ao Centro de Convenções Expominas IV, situado no Município de

Teófilo Otoni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  denominado  Centro  de  Convenções  Aéci o  Cunha  o  Centro  de

Convenções Expominas IV, situado no Município de Teófilo Otoni.

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 Nº 1.857/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.857/2011, de autoria do Deput ado Fabiano Tolentino, que dá a

denominação de Antônio Olímpio de Carvalho à Rodovia AMG-335, que liga a MG-

050  ao  Distrito  de  Santo  Antônio  dos  Campos,  no  Município  de  Divinópolis,  foi

aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.857/2011

Dá denominação à Rodovia 900-AMG-335, que liga a MG-050 ao Distrito de Santo

Antônio dos Campos, no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Antônio Olímpio de Carval ho a Rodovia 900-AMG-335,

que  liga  a  MG-050  ao  Distrito  de  Santo  Antônio  dos  Campos,  no  Município  de

Divinópolis.

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

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.168 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.168/2012, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública a Associação dos Servidores Federais de Minas Gerais - ASFMG

-, 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° 3.168/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores Federais de Minas Gerais

- ASFMG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Servidores Federais

de Minas Gerais - ASFMG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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 - Duarte Bechir , relator - Dalmo Ribeiro Silva.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2012

ATA

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

LEGISLATURA EM 7/8/2012

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - André Quintão - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Duarte Bechir - Fred Costa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite

-  Liza Prado -  Maria Tereza Lara -  Marques Abreu - Pompílio  Canavez -  Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

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

ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do

dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 272/2012*

Belo Horizonte, 6 de agosto de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada  deliberação  dessa

egrégia  Assembleia,  o  incluso  projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a

contratar  operação  de  crédito  junto  ao  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento

Econômico e Social - BNDES, no âmbito do Programa de Apoio ao Investimento dos

Estados e do Distrito Federal - PROINVESTE, e dá outras providências.
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A medida  tem  por  objetivo  o  investimento  em  diversos  programas  estaduais  e

decorre  de  estudos  realizados  no  âmbito  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,

encontrando-se delineada, em seus contornos gerais, na exposição de motivos que

me foi  encaminhada pela referida  Secretaria,  cujo texto  faço anexar,  por  cópia,  à

presente Mensagem.

Ao fim, nos termos dos arts. 208, “caput”, e 272, inciso I,  do Regimento Interno

dessa  egrégia  Assembleia,  solicita-se  seja  adotado  o  regime  de  urgência  na

tramitação  deste  projeto  de  lei.  Essa  iniciativa  se  justifica  pela  inserção  da

mencionada operação de crédito no rol das medidas realizadas em âmbito federal

com vistas a estimular investimentos pelos estados e o reaquecimento da economia.

Enunciados,  assim,  os  motivos  que  embasam  a  propositura,  reitero  a  Vossa

Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Ref.:  Programa  de  Apoio  ao  Investimento  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  -

PROINVESTE.

Assunto: Anteprojeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,

destinada à execução do PROINVESTE.

O projeto de lei tem por finalidade buscar autorização legislativa para que o Estado

de  Minas  Gerais  possa  realizar  operação  de  crédito  com  o  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES,  destinada  a  financiar  ações

estabelecidas nos seguintes Programas: Pró-Vicinais; Caminhos de Minas; Pró-Aero;

Terminais  Metropolitanos;  Vida  no  Vale;  Saneamento  de  Minas;  Construção  de

Habitação de Interesse Social; Cidade das Águas; Modernização do Controle Fiscal

do  Trânsito de  Mercadorias; Olho Vivo;  Inovações Tecnológicas para Investigação

Criminal;  Gestão  da  Frota  -  Polícia  Civil;  Renovação  das  Frotas  dos  Sistemas

Prisional e Socioeducativo; Revitalização das Unidades Especializadas da PMMG;

Segurança Rural; Centro Integrado de Comando e Controle - CICC.

Os Programas a serem financiados com recursos da operação de crédito junto ao

BNDES  abrangem  os  seguintes  eixos:  Infraestrutura  de  Transportes  e  Logística;
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Mobilidade Urbana; Saneamento Básico; Ciência e Tecnologia; Gestão Fazendária; e

Segurança Pública.

No eixo da Infraestrutura de Transportes e Logística, propõe-se a qualificação de

dois mil quilômetros de estradas vicinais, priorizadas segundo critérios econômicos,

sociais  e  ambientais,  melhorando  a  trafegabilidade  e  eliminando  pontos  críticos.

Propõe-se  também  a  pavimentação  de  183  quilômetros  de  rodovias,  interligando

municípios  mineiros  entre  si,  no  âmbito  do  Projeto  Caminhos  de Minas,  além da

implantação de Aeroporto no município de Itajubá, com capacidade de operação de

aeronaves de até 50 passageiros, do tipo ATR 42/300.

O eixo de Mobilidade Urbana merece atenção através da proposição de instalação

de  Terminais  Rodoviários,  com  o  objetivo  de  reordenar  o  sistema  de  tráfego  na

Região Metropolitana de Belo Horizonte. Será implementado um conjunto de linhas

alimentadoras,  expressas  e  semi-expressas  integradas  física  e  tarifariamente  em

Terminais Metropolitanos de Transportes,  permitindo a racionalização das viagens,

com impacto positivo no trânsito de Belo Horizonte e região.

Os usuários serão favorecidos com maiores possibilidades de itinerários, menor

tempo de espera para as partidas, maior conforto e diminuição do número de ônibus

nos horários entre picos. Serão construídos sete terminais: nos municípios de Santa

Luzia,  Vespasiano,  Sabará,  Ribeirão  das  Neves,  Contagem,  Ibirité  e  Sarzedo;  e

reformados os Terminais de São Gabriel, Vilarinho e Terminal Rodoviário Governador

Israel Pinheiro, este último após a construção, pela Prefeitura de Belo Horizonte, da

Nova Rodoviária.

No  eixo  de  Saneamento  Básico  propõe-se  a  instalação  de  sistemas  de

abastecimento de água e de esgotamento em 44 localidades, além da construção de

2.500 (dois mil e quinhentos) módulos sanitários através do Programa Vida no Vale e

de mais 18.182 (dezoito mil, cento e oitenta e dois) módulos sanitários do Programa

“Saneamento  de  Minas”.  Pretende-se  também  a  construção  de  2.380  (duas  mil,

trezentas e oitenta) unidades habitacionais no Programa Lares Gerais e outras 5.000

(cinco mil)  unidades, através do Programa Minha Casa, Minha Vida, com vistas à

redução do déficit habitacional no estado.

O  Eixo  de  Ciência  e  Tecnologia  será  beneficiado  com  obras  de  infraestrutura
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urbana, projeto paisagístico e obras complementares da Cidade da Águas UNESCO-

HIDROEX, um grande complexo educacional que une várias instituições estaduais e

federais em um esforço conjunto para promover a educação para as águas no Brasil

e no Mundo.

Atendendo  ao  Eixo  Gestão  Fazendária,  serão  adquiridos  110  veículos  para  a

adequação e recomposição da frota existente, para uso da fiscalização fazendária.

Os veículos a serem adquiridos serão distribuídos para as unidades fiscais vinculadas

às  Superintendências  Regionais  de  Belo  Horizonte,  Contagem,  Divinópolis,

Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba, Uberlândia,

Varginha, assim como à Diretoria Executiva de Fiscalização.

Para  o  eixo  de  Segurança  Pública  são  ora  propostas  intervenções  que  visam

garantir condições estruturantes de atuação ao sistema de defesa social do estado.

Serão adquiridos 627 (seiscentos e vinte e sete) veículos oficiais para composição da

frota  da  Polícia  Civil,  os  quais  permitirão  atendimento  a  100  (cem)  municípios

mineiros. Prevê-se, também, a aquisição de um total de 75 (setenta e cinco) novos

veículos  para  o  sistema  Prisional  e  Socioeducativo.  No  âmbito  do  Projeto  de

Revitalização de Unidades  Especializadas da Polícia Militar,  serão adquiridas 246

(duzentas e quarenta e seis) viaturas de grande porte, bem como equipamentos de

proteção  individual,  enquanto,  para  sustentação  das  ações  de  Segurança  Rural,

serão adquiridas 200 (duzentas) viaturas de grande porte, além de equipamentos de

proteção individual, com benefício previsto a 200 (duzentos) municípios no interior do

estado.

Outra  intervenção  deste  Eixo  é  a  aquisição  de  mobiliário  para  implantação  do

Centro  Integrado  de  Comando  e  Controle  (CICC),  o  qual  permitirá  que  fiquem

reunidas,  em um mesmo espaço,  as  polícias  Civil,  Militar  e  Federal,  o  Corpo de

Bombeiros, a Defesa Civil e agentes da Prefeitura Municipal, com vistas a garantir

melhorias no planejamento de segurança para grandes eventos a serem sediados no

estado, como a Copa do Mundo, e demais eventos vindouros. Além da sinergia entre

os órgãos, o objetivo do CICC é filtrar e notificar as ocorrências, permitindo que sejam

tomadas decisões rápidas e inteligentes em situações de emergência.

Esse mesmo Eixo será beneficiado com a expansão do Programa Olho Vivo, que
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objetiva a prevenção à criminalidade contra o patrimônio, principalmente, através do

videomonitoramento de imagens geradas por câmeras estrategicamente distribuídas

em regiões com altos registros de ocorrências de criminalidade desse tipo.

A título de garantia para a realização da operação de crédito e/ou contragarantia à

União,  o  projeto  prevê  a  vinculação,  pelo  Estado,  de  sua  cota  da  repartição

constitucional  das  receitas  tributárias  estabelecidas  nos  arts.  157  e  159  da

Constituição da República, complementada pela vinculação de suas receitas próprias,

estabelecidas  no  art.  155  da  Carta  Magna.  Trata-se,  pois,  de  uma  exceção  ao

princípio orçamentário da não-afetação da receita de impostos, com amparo no art.

47  da  Resolução  43  do  Senado  Federal,  que  permite  a  vinculação  de  receitas

próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155, e dos recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a” e II, da Constituição Federal, para a prestação de

garantia ou contragarantia à União e suas autarquias e fundações.

Ademais, nos termos da Lei Orçamentária Estadual de 2012, as receitas tributárias

e  cotas  previstas  nos  arts.  155,  157  e  159  da  Constituição  Federal  montam

aproximadamente  R$22 bilhões e  em contrapartida o serviço da  dívida  contratual

soma, aproximadamente, R$4,2 bilhões,  mantidas as mesmas proporções para os

demais  exercícios,  o  que  demonstra  serem  as  receitas  do  Estado  mais  que

suficientes para a operação pretendida.

Em conclusão,  cumpre ressaltar  que a referida operação de crédito atende aos

interesses  maiores  da  União,  haja  vista  que  a  mesma  está  inserida  no  rol  das

medidas  anticíclicas  apresentadas  pela  Presidente  Dilma  Rousseff,  com  vistas  a

estimular os investimentos pelos Estados e assim reaquecer a economia, atualmente

em processo de estagnação com a aprofundamento da crise financeira global.

A presente  Proposta  de  Lei  assegura  os  objetivos  do Projeto,  não encontrando

óbice  do  ponto  de  vista  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -  Lei  Complementar

Federal 101/2000, nem do ponto de vista orçamentário.

Pro  fim,  rogo-lhe,  em  consonância  aos  objetivos  temporais  estabelecidos  pela

ilustre Presidenta, seja o presente Projeto de Lei apreciado, em regime de urgência,

pela Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado.

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.
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PROJETO DE LEI Nº 3.372/2012

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Programa

de Apoio ao Investimento dos Estados e do Distrito Federal - PROINVESTE, e dá

outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operação de crédito com o

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, nos termos da

Resolução nº 4.109, de 5 de julho de 2012, do Banco Central do Brasil, até o limite de

R$1.326.389.531,69 (um bilhão, trezentos e vinte e seis milhões trezentos e oitenta e

nove  mil  quinhentos  e  trinta  e  um  reais  e  sessenta  e  nove  centavos)  a  serem

aplicados  na  execução  das  ações  estabelecidas  no  Programa  de  Apoio  ao

Investimento dos Estados e do Distrito Federal - PROINVESTE.

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

atividades e projetos do Estado, em especial ações definidas no Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG, nas áreas a seguir relacionadas:

I - Infraestrutura de Transportes e Logística;

II - Mobilidade Urbana;

III - Saneamento Básico;

IV - Ciência e Tecnologia;

V - Gestão Fazendária;

VI - Segurança Pública.

Art.  2° -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  ofere cer,  como  garantia  para  a

realização da operação de crédito prevista nesta lei, as cotas e as receitas tributárias

a que se referem os arts. 157 e 159, I, “a”, e II, da Constituição da República.

Art. 3º - Havendo garantia da União para a realização da operação de crédito objeto

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a oferecer, como contragarantia à União,

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

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

Art. 4º - Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 5º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais
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encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 6º - 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. 208, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 203/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.082/2010, visa declarar de utilidade pública a

Associação de Pais, Alunos, Mestres e Amigos do Colégio Presbiteriano Comenius -

Aspama -, com sede no Município de Uberaba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011  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  203/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação de Pais, Alunos, Mestres e Amigos do Colégio Presbiteriano Comenius -

Aspama -, com sede no Município de Uberaba.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição, alterado em 2/4/2012, determina,

no parágrafo único do art. 12, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e

associados  não  serão  remuneradas;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua
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dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a pessoa jurídica qualificada

como organização da sociedade civil de interesse público - Oscip -, nos termos da Lei

Federal nº 9.790, de 1999, que tenha o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 203/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bosco - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.292/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.269/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação dos Portadores de Deficiência de Curvelo, com sede

no Município de Curvelo.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.292/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Portadores de Deficiência de Curvelo, com sede no Município de

Curvelo.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  34,  que as

atividades  de  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 38,

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

entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.292/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bosco - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.125/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Equitação e Equoterapia do Sul de Minas - Equosaúde -,

com sede no Município de Varginha.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/5/2012  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.125/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Equitação e Equoterapia do Sul de Minas - Equosaúde -, com sede no

Município de Varginha.

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

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

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

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

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

exercício de suas funções.

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

24/5/2012), no art. 28, que seus dirigentes não serão remunerados; 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 com finalidade social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.125/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bosco, relator - Luiz Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.286/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Esporte Clube Gouveia, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  28/6/2012 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

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 3.286/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Esporte Clube Gouveia, com sede no Município de Ipatinga.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  24,  que os

membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal não serão remunerados; e, no

parágrafo  único  do  art.  29,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade assistencial congênere, com personalidade

jurídica e registro nos órgãos competentes.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.286/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bosco - André Quintão

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.291/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  do  Bairro  Boa  Vista,  com  sede  no

Município de Barbacena.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  28/6/2012 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 3.291/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Boa Vista, com sede no Município de Barbacena.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  37,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  38,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.291/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bosco - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.292/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária da Comunidade do Mato Seco, com sede

no Município de Bom Despacho.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  28/6/2012 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 3.292/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária da Comunidade do Mato Seco, com sede no Município de

Bom Despacho.

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

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

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

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 19 e 23, que

as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 34,

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

entidade congênere.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.292/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bosco - Luiz Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.293/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública o Grupo Esperança e Vida - Terceira Idade, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  29/6/2012 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 3.293/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo Esperança e Vida - Terceira Idade, 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
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  28,  que,  na

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

Ação Social da Paróquia do Bom Pastor; e, no art. 29, que as atividades de seus

Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagens.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.293/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bosco - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.300/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Orquestra Escola Criarte, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/7/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e 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 3.300/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

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

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

exercício de suas funções.

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

atividades de seus diretores não serão remuneradas; e, no art. 42, que, na hipótese

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

com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou

a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.300/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bosco - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.301/2012

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 Comunitária do Subdistrito da Barroca - ACSB -, com

sede no Município de Mariana.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/7/2012  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.301/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Subdistrito da Barroca - ACSB -, com sede no Município

de Mariana.

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

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

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

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.301/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bosco - Luiz Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.302/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Ascender Habitacional de Itabirito - AAHIT

-, com sede no Município de Itabirito.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/7/2012  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.302/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Ascender Habitacional de Itabirito - AAHIT -, com sede no Município de

Itabirito.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  14,  que as

atividades de seus Diretores não serão remuneradas; e, no § 1º do art. 30, que, na

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

congênere situada em Itabirito.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.302/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bosco, relator - Luiz Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.304/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Entidade de Assistência e Promoção Social Nova Vida

- Enapro -, com sede no Município de Três Pontas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/7/2012  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.304/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Entidade de Assistência  e  Promoção Social  Nova Vida -  Enapro  -,  com sede  no

Município de Três Pontas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art.  10,  que  as  atividades  de  seus  Diretores  e  Conselheiros  Fiscais  não  serão

remuneradas;  e,  nos arts.  15,  III  e  30,  parágrafo único,  que,  na  hipótese de sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidades  congêneres,

situadas em Três Pontas.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, adequando a

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

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.304/2012 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 Entidade de Assistência e Promoção

Social Nova Esperança - Enapro -, com sede no Município de Três Pontas.”.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bosco - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.305/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Guarani Esporte Clube, com sede no Município de Itapecerica.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/7/2012  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 3.305/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Guarani Esporte Clube, com sede no Município de Itapecerica.

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. 66, § 1º, que, na

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

entidade assistencial de caráter filantrópico; e, no art. 76, que seus dirigentes não

serão remunerados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.305/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bosco - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.308/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto de Saúde Auditiva Norte de Minas -

Isa Norte -, com sede no Município de Montes Claros.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/7/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.308/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto de Saúde Auditiva Norte de Minas - Isa Norte -, com sede no Município de

Montes Claros.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades de seus associados, diretores e conselheiros não serão remuneradas; e,

no  art.  42,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Cadastro

Nacional de Estabelecimentos de Saúde, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.308/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bosco - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 579/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, a proposição em epígrafe visa estabelecer

diretrizes  para  a  segurança  de  barragens  e  de  depósitos  de  rejeitos  e  resíduos

minerários e industriais.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  4/3/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  579/2011  tem  por  finalidade  estabelecer  diretrizes  para  a

segurança  de  barragens  e  de  depósitos  de  rejeitos  e  resíduos  minerários  e

industriais.

O Deputado proponente justifica a apresentação do projeto afirmando que se faz

necessária a reformulação da Lei nº 15.056, de 31/3/2004, que estabelece diretrizes

para  a  verificação da  segurança de  barragem e de  depósito  de  resíduos  tóxicos

industriais  e  dá  outras  providências,  aperfeiçoando-a  e  adequando-a,  em  vários

pontos,  à norma federal  aprovada supervenientemente (Lei  Federal  nº  12.334,  de

2010), com vistas a estabelecer um sistema mais eficiente de controle de barragens e

de depósitos de rejeitos e resíduos minerários e industriais no Estado.

A matéria constante da proposição em análise não se insere no âmbito daquelas de

iniciativa privativa a que se refere o art. 66 da Constituição do Estado, razão pela qual

a iniciativa legislativa, nesse caso, é facultada a qualquer parlamentar, na forma do

art. 65 do referido diploma.

Depreende-se do disposto no inciso VIII do art. 24 da Constituição da República e

na alínea “f” do inciso XV do art. 10 da Constituição do Estado que a matéria inserida

no bojo da proposição encontra-se no âmbito da legislação concorrente, por dizer

respeito à conservação da natureza, defesa dos recursos naturais, proteção do meio

ambiente e ao controle da poluição.

Nesse diapasão,  no  exercício  da  competência  supletiva,  que se  apresenta  “em

virtude da inércia da União em editar  a lei  federal,  quando então os Estados e o

Distrito Federal, temporariamente, adquirirão 'competência plena' tanto para edição

das normas de caráter geral, quanto para normas específicas” (Moraes, Alexandre de.

“Direito  constitucional”.  27ª  ed.  revista  e  atualizada  até  a  EC nº  67/10  e  Súmula

Vinculante 31. São Paulo: Atlas, 2011. pg. 325.), o Estado de Minas Gerais aprovou a

Lei  nº  15.056,  de  31/3/2004,  que  estabelece  diretrizes  para  a  verificação  da

segurança de barragem e de depósito de resíduos tóxicos industriais  e dá outras
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providências.

Ainda que a superveniente edição de lei federal (normas gerais) dispondo sobre a

matéria suspenda a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário, é recomendável,

sob o ponto de vista da técnica legislativa, que seja realizada a adequação legislativa

da norma estadual.

Desse modo, considerando que o projeto de lei apresentado pretende adequar a

legislação  mineira  à  lei  federal  editada  supervenientemente,  faz-se  necessário

revogar, na íntegra, a norma estadual em vigor (Lei nº 15.056, de 2004), tanto por

razão de técnica legislativa, em vista das inúmeras alterações que a proposição em

análise busca promover, quanto por questão de natureza técnica, considerando que a

proposição que tramita nesta Casa pretende regular também a segurança de depósito

de rejeitos e resíduos minerários, de modo a atender à realidade e às peculiaridades

do Estado de Minas Gerais.

Com o intuito de aperfeiçoar a proposição, pontualmente, sob os aspectos formal e

material, apresentam-se as Emendas nºs 1 a 7 a seguir redigidas.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 579/2011, com as Emendas nºs 1 a 7 a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso III do art. 2º a seguinte redação:

"Art. 2º - (...)

III - órgão fiscalizador a unidade integrante do Poder Executivo responsável pelas

ações  de  fiscalização  da  segurança  de  barragens  e  de  depósitos  de  rejeitos  e

resíduos minerários e industriais de sua competência;”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao inciso V do “caput” do art. 3º a seguinte redação:

"Art. 3º - (...)

V - previsão de impermeabilização do fundo do lago de barragem e da base de

depósito destinados ao acúmulo, provisório ou definitivo, de substâncias ou resíduos

considerados perigosos.“.
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EMENDA Nº 3

Dê-se ao § 2º do art. 3º a seguinte redação:

"Art. 3º - (...)

§  2º  -  O projeto  a  que se refere o “caput”  deste art.  deverá  ser  elaborado por

profissional habilitado por Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

-  Crea -  e  acompanhado  da  respectiva  Anotação  de Responsabilidade  Técnica  -

ART.”.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao inciso IV do art. 6º a seguinte redação:

"Art. 6º - (...)

IV - exigir do empreendedor a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART -, por

profissional habilitado por Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

- Crea -, de projetos, obras e serviços relativos a barragens e a depósitos de rejeitos

e resíduos minerários e industriais.”.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao § 2º do art. 7º a seguinte redação:

"Art. 7º - (...)

§ 2º - Os custos decorrentes das ações desenvolvidas pelo Estado com o objetivo

de minimizar os riscos e os danos potenciais associados à segurança de barragens

ou de depósito de rejeitos e resíduos minerários e industriais serão ressarcidos pelo

empreendedor, na eventualidade de omissão ou inação por que seja responsável.”.

EMENDA Nº 6

Acrescente-se ao art. 7º o seguinte § 3º:

"Art. 7º - (...)

§ 3º - Compete ao órgão fiscalizador estabelecer a periodicidade dos registros a

que se referem os incisos VI, VII e VIII do “caput”, que será de no máximo trinta dias

quando se tratar de resíduos considerados perigosos.”.

EMENDA Nº 7

Dê-se ao “caput” do art. 8º a seguinte redação:

"Art.  8º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeitará  os  infratores  às

penalidades previstas na Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980.”.



172
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bosco - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 612/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.672/2010, tem por objetivo autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga o imóvel que especifica.

O projeto  foi  publicado no “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011  e  distribuído  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.

Em  12/4/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - para que se manifestasse

sobre a pretendida alienação.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 612/2011 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Jacutinga o imóvel com área de 541,87m², situado na Rua Professor

Augusto Filipi Wolf, nesse Município, e matriculado sob o nº 2.359, a fls. 1 do Livro 2,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacutinga.

O parágrafo único do art.  1º da proposição estabelece que o referido bem será

destinado a instalações do Centro Multiúso, visando ao fortalecimento do comércio

local,  o  que  atende  ao  interesse  público,  que  deve  nortear  as  decisões  da

administração pública. Ademais, o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do

Estado se, decorrido o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública

de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização  legislativa  é  condição  para  a  alienação  de  próprios  públicos  em

decorrência  de  exigência  contida  no  art.  18  da  Constituição  mineira  e,  no  plano

infraconstitucional, do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o
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inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos da administração pública.

O  imóvel  objeto  do  projeto  em  análise  foi  doado  ao  Estado,  em  1980,  para  a

construção de uma unidade sanitária, o que não ocorreu. Posteriormente, o Município

de Jacutinga doou, com o mesmo propósito, outro terreno, no qual foi  edificado o

referido posto de saúde. Dessa formam, o bem pleiteado se encontra ocioso.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,

por meio da Nota Técnica nº 533/2011, manifestou-se favoravelmente à alienação em

tela, uma vez que a prioridade dos imóveis do Estado é a busca do atendimento das

questões  sociais  dos  Municípios  e,  nesse  caso,  haverá  geração  de  empregos  e

fomento da atividade econômica local, o que justifica a transferência.

A Seplag sugere, entretanto, a alteração da área do imóvel, que, de acordo com seu

registro,  é  de  368,15m²  e  não  de  541,87m².  A  fim  de  efetivar  tal  correção,

apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 612/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, a expressão “541,87m² (quinhentos e quarenta e um metros

quadrados  e  oitenta  e  sete  decímetros  quadrados)”  pela  expressão  “368,15m²

(trezentos e sessenta e oito vírgula quinze metros quadrados)”.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bosco - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 760/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Belo Horizonte.

No 1º turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de

Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  e  de  Fiscalização  Financeira  e
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Orçamentária.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Vem agora o projeto a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto ao

mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O art.  1º  do projeto de lei  em análise determina a desafetação do bem público

constituído de trecho da Rodovia MG-05, entre o trevo localizado na Avenida José

Cândido da Silveira e o entroncamento da BR-381, numa extensão de 2,1km. Por sua

vez, o art. 2º autoriza o Poder Executivo a doar o referido bem ao Município de Belo

Horizonte, o qual passará a integrar o perímetro urbano como via pública. Já o art. 3º

determina a reversão do mesmo imóvel  ao  patrimônio do  Estado se,  decorrido  o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for

dada a destinação estabelecida.

Em sua justificação, o autor do projeto informa que a Câmara Municipal de Belo

Horizonte promoveu audiência pública em 28/4/2009 com a finalidade de debater a

situação do referido trecho rodoviário.  Na oportunidade, a comunidade do entorno

conclamou por sua municipalização, uma vez que ele promove a ligação de diversos

bairros da cidade e apresenta traçado essencialmente urbano, não havendo como

trafegar  pelos  bairros  sem passar  pela  rodovia  estadual.  Esclarece,  ainda,  que o

Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  de  Minas  Gerais  -  DER-MG -  executou

reforma no trecho, com a instalação de faixa contínua, proibindo assim que seja feita

ultrapassagem no local  e conversão à esquerda dos motoristas  que trafegam em

direção  à  Avenida  José  Cândido  da  Silveira,  com  o  intuito  de  alcançar  as  vias

perpendiculares. Essa decisão dificultou a circulação dos veículos na região e, por

consequência, gerou grande descontentamento à população.

As  rodovias  estaduais  estão  submetidas  à  jurisdição  do  DER-MG,  que  é  uma

autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop.

O  art.  3º  da  Lei  nº  11.403,  de  1994,  que  organiza  a  instituição,  enumera  suas
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atribuições,  entre  as  quais  se  destaca  a  competência  para  “executar,  direta  e

indiretamente,  os  serviços  de  projetos,  implantação,  pavimentação,  conservação,

recuperação e  melhoramento em estradas  de rodagem sob sua jurisdição ou em

outras  rodovias  e  portos  fluviais,  mediante  convênio  com as  entidades  de  direito

público  interessadas,  assegurada  a  proteção  ao  meio  ambiente,  nos  termos  da

legislação própria”.  Por  isso,  para  que  se  efetive  a  doação  de  determinado  bem

imóvel  do  Estado,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua

finalidade pública. Essa desafetação 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.

Note-se que a pretendida doação não implica alteração da natureza jurídica  do

referido trecho rodoviário, porquanto ele continuará inserido na categoria de bem de

uso comum do povo. ainda que a titularidade do imóvel passe a integrar o domínio

público  do  Município  de  Belo  Horizonte,  que,  evidentemente,  assumirá  toda  a

responsabilidade pela manutenção e conservação da via pública.

Cabe ressaltar que, consultado a respeito da proposição, o DER-MG, órgão ao qual

está vinculado o imóvel, manifestou-se favoravelmente às almejadas medidas.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 760/2011, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 771/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

transferência de domínio, do Estado para o Município de Carmópolis de Minas, de

trecho da Rodovia MG-270.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
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do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora  a  este órgão colegiado para  receber  parecer  quanto ao mérito,  nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei 771/2011, em seu art. 1º, autoriza o Poder Executivo a transferir

para o Município de Carmópolis de Minas o domínio de trecho da Rodovia MG-270

situado nesse Município, compreendido entre o acesso ao Povoado de Bom Jardim

das Pedras e a ponte sobre o Córrego Lava-Pés. No art. 2º, determina que, após a

transferência  de  domínio,  a  manutenção  do  referido  trecho  passa  a  ser  de

responsabilidade do donatário.

Em sua justificação,  o autor  da  matéria informa que o trecho objeto de doação

apresenta  características  urbanas,  tendo recebido,  por meio da Lei  nº  17.620,  de

2008, a denominação de Avenida Nossa Senhora de Fátima. Entretanto, apesar de o

local ser perímetro urbano, vários imóveis existentes ao longo da via têm sido alvo de

notificações  por  parte  do  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  do  Estado  de

Minas Gerais - DER-MG - sob a alegação de invasão de faixa de domínio.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou

óbice à tramitação do projeto,  entretanto,  argumentou que,  para que determinado

bem imóvel  do  Estado seja objeto  de  doação,  que é uma forma de alienação,  é

imprescindível  a  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua  finalidade pública.  Assim,

apresentou o Substitutivo nº 1 com a finalidade de incluir a desafetação do bem à

proposição e adequar o texto à técnica legislativa.

Passamos agora a analisar a proposição quanto ao mérito. As rodovias estaduais

estão  submetidas  à  jurisdição  do  DER-MG,  que  é  uma  autarquia  vinculada  à

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas. O art. 3º da Lei nº 11.403, de

1994, que organiza a instituição, enumera suas atribuições, entre as quais se destaca

a  competência  para  “executar,  direta  e  indiretamente,  os  serviços  de  projetos,

implantação, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas

de rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias  e portos  fluviais,  mediante

convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao

meio  ambiente,  nos  termos  da  legislação  própria”.  Assim,  quando  da  análise  na
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Comissão de Constituição e Justiça, a proposição foi baixada em diligência ao DER-

MG que, por meio da Nota Técnica de 7/11/2011, manifestou-se favoravelmente às

medidas pretendidas, esclarecendo que se trata de trecho com 1,6km, que possui a

denominação de Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Cabe observar que a doação desse trecho da Rodovia MG-270 para o Município de

Carmópolis de Minas não implicará alteração na natureza jurídica do bem público,

que  voltará  a  ser  afetado  com  a  utilização  do  percurso  como  via  urbana.  A

modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o

domínio  público  municipal  e,  consequentemente,  o  Município  assumirá  a

responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação da via.

Sendo assim, entendemos que a aprovação da proposição em análise é meritória,

uma vez que vai ao encontro dos interesses dos cidadãos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 771/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.089/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.089/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a
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doar ao Município de Itajubá imóvel com área de 900m², situado na Rua São José do

Alegre, esquina com Rua Cristina, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o bem será destinado à

instalação de uma unidade básica de saúde, o que beneficiará a comunidade local,

especialmente a mais carente.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º prevê que o imóvel retornará ao

patrimônio do Estado se, findo o prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Com  relação  à  análise  que  cabe  a  este  órgão  colegiado,  ressaltamos  que  a

alienação de patrimônio público necessita de autorização do Poder Legislativo por

exigência do § 2º do art. 105, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas

gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços

da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito  Federal.  Esse  dispositivo

determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do

Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

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

Justiça, tem como objetivo acrescentar ao projeto os dados cadastrais do imóvel.

Após  análise,  conclui-se  que o  projeto  atende aos  preceitos  legais  que  versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não criar despesas para

o erário e não acarretar repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.089/2011, no 1º

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

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2012.

Antônio  Júlio,  Presidente  e  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Bosco  -  Sargento

Rodrigues - Liza Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.878/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

obrigatoriedade  do  uso  da  expressão  “Se  beber,  não  dirija"  nos  cardápios  de
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restaurantes, boates, bares e estabelecimentos congêneres do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2012, a proposição foi distribuída às

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

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Agora,  cabe  a  esta  Comissão  analisar  os  aspectos  jurídico-constitucionais  da

medida, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,  “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo pretende obrigar estabelecimentos que vendam bebidas

alcoólicas a inserir, nos seus cardápios, a expressão “Se beber não dirija” (art. 1º). A

mencionada expressão,  segundo o projeto,  “deverá ser impressa em local  visível,

destacado, de forma legível e em cor diferente do restante do texto” (parágrafo único

do art.  1º).  O art.  2º,  por fim, prevê as sanções pelo descumprimento da medida

imposta no projeto.

Segundo aduziu o autor na sua justificação, o “projeto visa educar e conscientizar o

consumidor-condutor  acerca  do  perigo  de  misturar  álcool  e  direção.  Dados  da

Organização Mundial de Saúde - OMS - apontam que aproximadamente 1.200.000

pessoas morrem no mundo em consequência de acidentes de trânsito, e no Brasil os

acidentes  acarretam  alto  impacto  econômico,  especialmente  na  área  de  saúde e

previdência, sem contar a incalculável dor ocasionada às famílias das vítimas”.

Do  ponto  de  vista  jurídico-constitucional,  é  preciso  dizer  que  a  questão  da

segurança  pública  mereceu  especial  atenção  do  legislador  constituinte,  que  fez

constar no art. 144 da Lei Maior dispositivo segundo o qual a segurança pública é

dever  do  Estado  e  direito  e  responsabilidade  de  todos,  sendo  exercida  para  a

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Por

seu turno, a Constituição mineira estabelece, em seu art. 2º, inciso V, que é um dos

objetivos prioritários do Estado criar condições para a segurança e a ordem públicas.

Cite-se  ainda  o  art.  10,  inciso  VI,  segundo o  qual  compete  ao  Estado manter  e

preservar  a  segurança  e  a  ordem  públicas  e  a  incolumidade  da  pessoa  e  do

patrimônio.  O  projeto  em  exame  busca  desenvolver  todos  esses  dispositivos

constitucionais, conferindo-lhes maior densidade normativa.
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Entretanto,  com  a  finalidade  de  adequar  a  proposição  à  técnica  legislativa,

sugerimos, por meio da Emenda nº 1, nova redação para o art. 2º da proposição, que

trata da sanção pelo  descumprimento da lei.  Retiramos do texto a penalidade de

advertência, prevista no inciso I, do art. 2º da proposição; o valor fixo de R$ 100,00,

previsto no inciso II, e, também, a previsão de suspensão temporária da atividade do

estabelecimento infrator - inciso III do art. 2º - por ofensa ao princípio da autonomia

municipal.  As  regras  e  condições  relativas  ao  funcionamento  de  bares,  boates  e

estabelecimentos  análogos  estão  intimamente  relacionadas  com  a  cláusula

constitucional do interesse local, cabendo ao Município tomar as medidas legislativas

e  administrativas  que  reputar  necessárias  nessa  seara.  Se  o  assunto,  pela  sua

peculiaridade,  enquadra-se  no  interesse  da  municipalidade,  tal  fato  exclui  a

competência do Estado e da União.

Cabe ao Município autorizar  e fiscalizar  os estabelecimentos que pretendam se

instalar,  ainda que temporariamente,  dentro  de  sua circunscrição;  para isso,  deve

editar as normas pertinentes às suas particularidades como, por exemplo, as regras

sanitárias, ambientais, de higiene, de segurança, bem como as relativas ao local e

horário de funcionamento.  Se o particular  preencher  os  requisitos previstos nessa

legislação, deverá a municipalidade expedir o alvará de funcionamento, permitindo,

assim,  que  um  determinado  estabelecimento  se  instale  e  funcione  regularmente

dentro do Município.

Assim, o legislador estadual não poderá invadir a esfera de competência normativa

do legislador municipal, quando o assunto envolver aspectos que exijam a atuação do

poder público local, sob pena de contrariar o espírito da Constituição e expor o ato

legislativo  a  eventual  declaração de inconstitucionalidade  pelo  Poder  Judiciário.  A

repartição de competências constitucionais entre as entidades político-administrativas

é questão central da Federação, não podendo o Estado adentrar a esfera municipal e

legislar sobre assunto de interesse local, pois, em última análise, estaria se colocando

no lugar do Município e contrariando os parâmetros constitucionais.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.878/2012 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º da proposição a seguinte redação:

“Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 11

de setembro de 1990.”.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bosco - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.251/2012

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 Alfenas o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.251/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Alfenas o imóvel com área de 1.587m², situado no Distrito de

Barranco Alto, naquele Município.

De  acordo  com  o  parágrafo  único  do  art.  1º,  o  imóvel  será  destinado  ao

funcionamento de um posto de saúde, para atender à necessidade da comunidade

local.

É importante observar que o art. 2º da proposição prevê que o bem reverterá ao

patrimônio  do  doador  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3°

estabelece que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo de cinco anos,

o donatário não houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4° determina que o

Município de Alfenas deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão - Seplag - documento que comprove a nova destinação do bem.
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A autorização legislativa para a transferência de domínio de imóveis do patrimônio

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo,  a proposição em análise atende aos preceitos  legais  que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.251/2012, no 1º

turno, em sua forma original.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2012.

Antônio Júlio,  Presidente -  Bosco, relator  -  Sargento Rodrigues -  Dalmo Ribeiro

Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.275/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, a proposição em epígrafe “altera

a Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996, que dispõe sobre estágio para estudante

em órgão e entidade da administração pública”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno.

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

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

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição sob comento tem o propósito de inserir o § 2º no art. 4º da Lei nº

12.079, de 1996, que disciplina o estágio para estudante na administração pública, de
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modo a proibir  que a bolsa de estudos ou outra contraprestação equivalente seja

inferior  ao  salário  mínimo  nacional.  Com  a  introdução  do  §  2º  no  art.  4º  da

mencionada lei, o atual parágrafo único fica transformado em § 1º.

A lei que ora se pretende modificar regula genericamente o estágio em órgãos e

entidades da administração pública direta e indireta  do Estado,  e  não apenas  no

âmbito do Poder Executivo, o que afasta, de plano, suposto vício de iniciativa para a

deflagração  do  processo  legislativo.  Isso  porque  a  atividade  administrativa  não  é

exclusiva  do  Poder  Executivo,  mas  se  manifesta  também  no  Legislativo  e  no

Judiciário,  seja  por  meio  de  órgãos  desconcentrados,  seja  mediante  entidades

descentralizadas e dotadas de personalidade jurídica própria, como as autarquias e

as fundações públicas. Aliás, a possibilidade de criação de entidades dessa natureza

no âmbito dos demais Poderes do Estado resulta da exegese do “caput” do art. 37 da

Constituição da República,  o  qual  foi  reproduzido  no  “caput”  do art.  13  da  Carta

mineira.  Consequentemente,  a lei  de  que se cuida  alcança tanto a  administração

pública  direta  e  indireta  do  Poder  Executivo  quanto  a  dos  Poderes  Legislativo  e

Judiciário.

Não obstante a viabilidade jurídica de o Estado estabelecer, de forma genérica, uma

forma de remuneração para os estudantes-estagiários na administração pública, o

projeto  contém  dois  equívocos,  um de natureza  constitucional  e  outro  de  técnica

legislativa. O primeiro diz respeito à vinculação do valor pago, a título de estágio, ao

salário  mínimo nacional,  o que não se coaduna com o disposto no art.  7º,  IV,  da

Constituição Federal, o qual veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim; o

segundo  refere-se  à  forma  de  alteração  da  lei  em  vigor,  uma  vez  que  introduz

dispositivo em local inadequado, quando, na verdade, a citada modificação deveria

incidir diretamente sobre o inciso III do art. 4º, o qual faz referência ao pagamento a

ser realizado pelos órgãos e entidades públicas, sem, todavia, fixar valores.

A nosso ver, como forma de sanar o vício de constitucionalidade, o valor a ser pago

ao estudante estagiário deve ser fixado em 300 Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais - Ufemgs -,  que correspondem, aproximadamente, a R$620,00. O valor da

Ufemg é fixado, anualmente, pela Secretaria  de Estado de Fazenda,  por meio de

resolução. Atualmente, o valor da Ufemg para o exercício de 2012 é de R$2,3291,
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nos termos da Resolução nº 4.375, de 2011, da mencionada Pasta.

No escopo de corrigir os defeitos apontados, apresentamos o Substitutivo nº 1, na

conclusão desta peça opinativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.275/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o inciso III do art. 4º da Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996, que dispõe

sobre estágio para estudante em órgão e entidade da administração pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso III do art. 4º da Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (…)

(…)

III - pagamento, pelo órgão ou entidade concedente, de bolsa de estudos ou outra

forma de contraprestação especificada no convênio e no termo de compromisso, com

valor não inferior a 300 (trezentas) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -

Ufemgs;”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bosco - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.331/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, Alceu José Torres Marques, o projeto de

lei em epígrafe fixa a data-base e o percentual relativo ao ano de 2012 para a revisão

anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2012, a proposição foi distribuída às

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

Administração Pública.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

O projeto de lei  em exame fixa em 1º de maio a data-base para a revisão dos

vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público, nos termos do art. 37,

inciso  X,  da  Constituição  Federal,  além  de  fixar  em  5,1%  o  percentual  de

recomposição a ser aplicado a partir de 1º/5/2012.

O  percentual  utilizado  para  a  revisão  consiste  na  inflação  apurada  pelo  Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - apurado no período de maio de

2011 a abril de 2012.

Frise-se que a proposição utiliza-se corretamente da terminologia vencimentos, já

que abrange apenas os servidores do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do

Ministério Público, os quais possuem o sistema remuneratório composto pela referida

parcela  somada  a  adicionais  e  gratificações,  não  abrangendo  os  membros  do

Ministério Público (Promotores e Procuradores de Justiça), os quais são remunerados

pelo sistema de subsídio (parcela única) previsto no art.  39, § 4º,  da Constituição

Federal de 1988.

O parágrafo único do art. 1o da proposição estabelece ressalva no sentido de que o

disposto na futura lei não deve aplicar-se ao servidor inativo 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.

Passemos à análise jurídico-constitucional da matéria.

O projeto objetiva conferir operatividade ao comando constitucional contido no art.

37, inciso X, da Constituição da República, cujos termos seguem transcritos:

“Art. 37 - (...)

X - 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 referido dispositivo constitucional traz dois comandos. O primeiro deles é relativo

à fixação e ao aumento da remuneração (reajuste, aumento efetivo, concedido para a
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adequação da remuneração dos servidores aos valores de mercado), e o segundo

refere-se à revisão anual da remuneração, voltada para sua recomposição em face

da inflação.

A pretensão do projeto de lei em exame enquadra-se no segundo comando, o qual

já foi reiteradamente reconhecido pela jurisprudência de nossos tribunais como um

direito  subjetivo dos servidores públicos,  constituindo uma obrigação do Chefe de

cada Poder a iniciativa de deflagrar anualmente o processo legislativo referente ao

projeto indispensável para o seu asseguramento.

Quanto  à iniciativa da  proposição,  entendemos  que ela  está de  acordo com as

disposições constitucionais, uma vez que a Constituição Federal, no art. 127, § 2o, e

a Constituição Estadual, no art. 122, I, asseguram ao Ministério Público 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.

Há ainda que se ressaltar que o Ministério Público possui autonomia na definição

do  índice  de  reajuste  e  da  data-base  para  a  revisão  dos  seus  vencimentos  e

proventos, não se vinculando aos que forem legalmente fixados para os servidores de

outros Poderes do ente federativo.

Nesse sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

“Não há, de igual modo, ofensa ao disposto no art. 37, X e XII, da Constituição do

Brasil. Como ponderou o Min. Célio Borja, relator à época: ‘A dicção do inciso X, do

art. 37, da CF, parece não abonar a tese da imperativa adoção dos mesmos índices

para todos os servidores civis dos diferentes Poderes, sustentada na inicial (...)’” (ADI

603, voto do Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 17-8-2006, Plenário, DJ de 6-10-

2006.).

A  ressalva  apresentada  no  parágrafo  único  do  art.  1o  coaduna-se  com  as

alterações constitucionais operadas no regime de aposentação do servidor público,

notadamente com a edição da Emenda à Constituição nº 41, de 2003. Esta Comissão

de Constituição e Justiça, quando da apreciação do Projeto de Lei nº 4.663/2010, de

autoria do Tribunal de Justiça, que tratou do reajuste dos vencimentos e proventos

dos servidores do Poder Judiciário do Estado, entendeu pela constitucionalidade de

dispositivo idêntico ao que ora se apresenta na proposição em exame.
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É possível dizer que as alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 41/2003,

que se inferem da leitura conjugada dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição

Federal, embora tenham garantido o direito a reajuste, cuidaram de estabelecer uma

separação  no  tratamento  jurídico  da  matéria  em  relação  aos  servidores  que  a

proposta normativa em tela pretende abrigar (aposentados que não possuem o direito

à paridade).

A esse respeito,  segue a opinião de Daniela Mello Coelho: “Inserida no rol  das

alterações promovidas pela EC nº 41/03, a derrubada do instituto da paridade entre

os  proventos  dos  inativos  e  os  vencimentos  dos  servidores  em  atividade,  com  a

substituição pela garantia do reajustamento dos benefícios, promoveu a proximidade

do tratamento conferido à matéria no campo da previdência do servidor com aquele

disciplinado  no  RGPS”  (“Servidor  Público”,  organização  de  Cristiana  Fortini,  Belo

Horizonte: Fórum, 2009, p. 55.).

Destacamos  que o  art.  169 da Constituição Federal  de  1988 estabelece que a

concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só poderá ser feita se

houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa

de pessoal  e  aos  acréscimos dela  decorrentes bem como se houver  autorização

específica na lei de diretrizes orçamentárias.

No ofício por meio do qual se encaminhou o projeto em exame, o autor destaca que

todos  os  valores  do  impacto  financeiro  decorrentes  da  proposta  foram aprovados

conforme a disponibilidade financeira e orçamentária, mostrando-se compatíveis com

os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O autor da proposição apresentou também, em seu ofício de encaminhamento do

projeto,  a  projeção  do  impacto  orçamentário  que  será  gerado  pela  revisão

remuneratória, destacando os seus reflexos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sendo  assim,  caberá  oportunamente  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária analisar o estudo do impacto e apurar se tais pontos se encontram

atendidos pela proposição.

Por fim, destacamos que a proposição merece alterações na redação do seu art. 1º

visando melhor  adequação  à  técnica  legislativa,  razão pela  qual  apresentamos  a

Emenda nº 1.
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Isso porque a Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos que se pretende

revisar não foi instituída pelo art. 8º e pelo Anexo II da Lei nº 18.800, de 31/3/2010,

mas sim pelo item IV.2 do Anexo IV da Lei nº 13.436, de 30/12/99.

Dessa  forma,  em  observância  às  regras  de  técnica  legislativa,  a  revisão

remuneratória  deve  ser  prevista  sobre  a  Tabela  de  Escalonamento  Vertical  de

Vencimentos instituída pelo item IV.2 do Anexo IV da Lei  nº  13.436,  de 30/12/99,

modificado pela Lei n° 18.800, de 31/3/2010.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.331/2012 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - O valor dos multiplicadores a que se refere o item IV.2 do Anexo IV da Lei

nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999, que contém a Tabela de Escalonamento

Vertical de Vencimentos dos servidores do Ministério Público, modificado pela Lei nº

18.800, de 31 de março de 2010, fica reajustado, a partir de 1º de maio de 2012, em

5,1% (cinco  vírgula  um por  cento),  nos termos do art.  37,  X,  da  Constituição da

República.”.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bosco - Luiz Henrique - André Quintão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.843/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.843/2011, de autoria do Deput ado Luiz Carlos Miranda, que

declara  de  utilidade  pública  o  Programa de Atendimento  Integrado,  com sede no

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

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 1.843/2011

Declara de utilidade pública a entidade Programa de Atendimento Integrado, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Programa de Atendimento

Integrado, com sede no Município de Ipatinga.

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 - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.795/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.795/2012, de autoria da Deput ada  Maria Tereza Lara, que

declara de utilidade pública a Organização Arte e Vida Solidária - AVS -, com sede no

Município de São Pedro dos Ferros, 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 2.795/2012

Declara de utilidade pública a entidade Arte e Vida Solidária - AVS -, com sede no

Município de São Pedro dos Ferros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Arte e Vida Solidária - AVS -,

com sede no Município de São Pedro dos Ferros.

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 - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.150/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.150/2012, de autoria da Deput ada Liza Prado, que declara de

utilidade pública a Associação Cristã Águas Que Purificam, com sede no Município de

Uberlândia, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.150/2012

Declara de utilidade pública a Associação Águas que Purificam - AAP -, com sede

no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Águas que Purificam -

AAP -, com sede no Município de Uberlândia.

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 - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 7/8/2012, a seguinte comunicação:

Do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  notifica  o  falecimento  da  Sra.  Nilza

Rodrigues Vieira, ocorrido em 3/8/2012, em São Paulo (SP). (- Ciente. Oficie-se.)

- O Sr. Presidente despachou, em 8/8/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Lafayette de Andrada, notificando que o Partido Ecológico Nacional -

PEN - passa a integrar o Bloco Transparência e Resultado - BTR - e indicando o

Deputado Fred Costa como Vice-Líder do referido Bloco. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2012

ATAS

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 8/8/2012

Presidência dos Deputados Inácio Franco, Carlin Moura e Elismar Prado

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

Correspondência:  Mensagem  nº  272/2012  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

3.372/2012  e  solicitando  tramitação  em  regime  de  urgência  para  o  projeto),  do

Governador  do  Estado  -  Ofícios  e  telegrama  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3.373  a  3.390/2012  -

Requerimentos  nºs  3.520  a  3.546/2012  -  Requerimento  do  Deputado  Bosco  -

Comunicações: Comunicações da Comissão Especial da Violência contra a Mulher e

das Comissões de Segurança Pública, de Turismo e de Transporte e dos Deputados

Lafayette  de  Andrada  (2)  e  Tiago  Ulisses  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos

Deputados  Carlos  Mosconi,  Sargento  Rodrigues,  Glaycon Franco,  Almir  Paraca e

Rogério  Correia  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos:  Requerimento  do  Deputado Bosco;  deferimento  -  Encerramento  -

Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

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

Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin Moura - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -  Fábio

Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Hely  Tarqüínio  -  João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Marques Abreu - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sávio
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Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -

Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Carlin Moura, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 272/2012

- A Mensagem nº 272/2012 e o Projeto de Lei nº 3.372/2012 foram publicados na

edição anterior.

OFÍCIOS

Do Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça  (2),  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.399/2012 , da Comissão do Trabalho.

Da Sra.  Ana Cláudia da Silva Alexandre,  Defensora Pública-Geral  em exercício,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.399/2012,  da Comissão do

Trabalho.

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  Secretária  de  Educação,  agradecendo

manifestação de aplauso formulada por esta Casa em atenção a requerimento do

Deputado Bosco.

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
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Interno.)

Do Sr. Carlos Alberto Menezes de Calazans, Superintendente Regional do Incra,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.263/2012,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Cenyldes Moura Vieira, Presidente da Cooperativa Agropecuária Ltda. de

Uberlândia,  agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em

atenção a requerimento da Deputada Liza Prado.

Do Sr. Édino Fonseca, Deputado Estadual da Assembleia Legislativa do Estado do

Rio de Janeiro, encaminhando cópia de seu pronunciamento na tribuna dessa Casa

acerca da intolerância religiosa no Irã. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Da Sra. Elisa Smaneoto, Diretora de Gestão Interna do Gabinete Adjunto de Gestão

e Atendimento da Presidência da República (2), prestando informações relativas aos

Requerimentos n°s 3.426 e 3.467/2012, das Comissões  de Política Agropecuária e de

Saúde, respectivamente.

Do  Sr.  João  dos  Reis  Canela,  Reitor  da  Unimontes,  dando  ciência  de  sua

impossibilidade  de  comparecer  à  audiência  pública  realizada  pela  Comissão  de

Política  Agropecuária  em 8/8/2012  e  encaminhando  o  nome do representante  da

instituição nesse evento. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do  Sr.  José  Adércio  Leite  Sampaio,  Secretário-Geral  do  Conselho  Nacional  do

Ministério Público, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.384/2012,

da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 2.836/2 012, do Deputado Anselmo José

Domingos, e 3.151/2012, da Comissão de Transporte. (- Anexem-se aos respectivos

requerimentos.)

Do Sr. Luiz Antônio Sasdelli Prudente, Corregedor-Geral do Ministério Público do

Estado,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 3.403/2012,  da

Comissão do Trabalho.

Do Sr. Marco Antônio Panisson, Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da

Justiça do Paraná, prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.492/2011,

da Comissão de Direitos Humanos.
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Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (7),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 2.441 e  2.680/2012, da Comissão de

Direitos  Humanos;  2.596/2012,  da  Deputada  Rosângela  Reis;  2.711/2012,  da

Deputada  Liza  Prado;  2.996/2012,  do  Deputado  Carlin  Moura;  3.105/2012,  da

Comissão de Segurança Pública; e 3.155/2012, da Comissão de Meio Ambiente;

Do Sr.  Paul  Singer,  Secretário  Nacional  de Economia Solidária do Ministério  do

Trabalho e Emprego, informando a assinatura de convênio com a Prefeitura Municipal

de Belo Horizonte, com o objetivo de implementar as ações integradas de economia

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

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

Do Sr. Régis Maciel Ferreira Júnior, da Diretoria de Atendimento a Denúncias do

Cidadão e de Órgãos de Controle da Secretaria de Meio Ambiente, solicitando sejam

complementadas  as  informações  relativas  ao  pedido  consubstanciado  no

Requerimento n° 3.299/2012 , da Comissão de Direito s Humanos.

Do Sr.  Ricardo Augusto Simões Campos,  Presidente  da Copasa-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 748/2011, do Deputado Elismar Prado. (-

Anexe-se ao Requerimento nº 748/2011.)

Do  Sr.  Sergio  Alair  Barroso,  Secretário  Extraordinário  da  Copa  do  Mundo  (4),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  nºs  2.902  e  2.943/2012,  do

Deputado Marques Abreu; 3.001/2012, da Comissão da Pessoa com Deficiência; e

3.007/2012, da Comissão do Trabalho. (- Anexem-se aos respectivos requerimentos.)

TELEGRAMA

Do Sr.  Marcelo Nilo,  Presidente da Assembleia Legislativa  do Estado da Bahia,

dando  ciência  de  sua  impossibilidade  de  participar  do  Encontro  Nacional  de

Presidentes das Comissões de Saúde das Assembleias Legislativas. (- À Comissão

de Saúde.)

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:
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PROJETO DE LEI Nº 3.373/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Distrito de

Córrego D'antas, com sede no Município de São Pedro do Suaçuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores do Distrito de Córrego D'antas, com sede no Município de São Pedro do

Suaçuí.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.

Neilando Pimenta

Justificação:  A Associação  Comunitária  dos  Moradores  do  Distrito  de  Córrego

D'antas  é  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  que  presta  relevantes  serviços  à

comunidade  rural  do  Município  de  São  Pedro  do  Suaçuí,  com  vistas  ao

desenvolvimento  da  atividade  agropecuária  local  e  regional,  a  fim  de  possibilitar

significativa melhoria na qualidade de vida da população.

Dessa forma, corno disposto em seu estatuto social, a Associação realiza diversas

ações em favor dos seus associados, voltadas principalmente para o incremento do

comércio dos seus produtos e a implantação de programas relacionados à segurança

alimentar, ao combate à fome, à desnutrição e à pobreza rural.

Em pleno  e  regular  funcionamento  desde  24/10/93,  a  referida  entidade  cumpre

todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade

pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.374/2012

Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe

sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentado à Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, o seguinte

art. 66-A :

“Art. 66-A - A Secretaria de Estado da Cultura, com a participação e aprovação do

Conselho  Estadual  de  Cultura,  realizará,  anualmente,  a  Virada  Cultural  de  Minas

Gerais.

§  1º  -  O evento de que trata  o “caput”  deste  artigo  consistirá  de  atividades de

caráter cultural e será marcado pela pluralidade de expressões e gêneros artísticos.

§ 2° - Na comemoração da Virada Cultural ocorrerão,  durante vinte e quatro horas,

de forma ininterrupta, eventos culturais que incluirão apresentações musicais, teatrais

e outras.

§ 3° - As atividades da Virada Cultural serão reali zadas em todo o Estado em um

dos finais de semana do mês de setembro.”.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.

Fred Costa

Justificação: Nosso projeto de lei visa criar no Estado o evento denominado “Virada

Cultural”,  a  ser  realizado,  anualmente,  em  um  dos  finais  de  semana  do  mês  de

setembro.

Trata-se de evento democrático e inclusivo, que reúne atrações de qualidade para

todas as classes sociais,  com a participação de pessoas que,  por  vários motivos,

entre eles a dificuldade econômica, não possem acesso à cultura.

A intenção do projeto é mobilizar a população mineira e mostrar-lhe a importância

dos eventos culturais, facilitando seu acesso a eles.

A Virada Cultural é inspirada na Nuit Blanche de Paris, que, madrugada adentro,

agita  anualmente  a  capital  francesa.  A versão  brasileira,  realizada  desde  2005,

promove na cidade de São Paulo 24 horas ininterruptas de apresentações culturais

dos mais variados tipos, como espetáculos musicais, peças de teatro, exposições de

arte e história, entre outros. Evento similares são realizados em cidades como Rio de

Janeiro, Curitiba e Manaus.

Pela  importância  desta  iniciativa  para  o  desenvolvimento  cultural  do  Estado,
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esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.375/2012

Estabelece parâmetros para o comércio coletivo de produtos e serviços por meio de

sítios eletrônicos no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  As  empresas que exploram o comércio  eletr ônico  de  vendas  coletivas

deverão manter serviço telefônico de atendimento ao consumidor gratuito e de acordo

com as normas do Decreto Federal nº 6.523, de 2008.

Art. 2° - As informações sobre a localização da sed e física da empresa de vendas

coletivas deverão constar em sua página eletrônica.

Art. 3° - As ofertas deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - quantidade mínima de compradores para a liberação da oferta;

II - prazo para a utilização da oferta por parte do comprador, que deverá ser de, no

mínimo, três meses;

III - endereço e telefone da empresa responsável pela oferta;

IV - em se tratando se alimentos, deverão constar da oferta informações acerca de

eventuais complicações alérgicas e outras complicações que o produto pode causar;

V - quando a oferta consistir de tratamentos estéticos ou assemelhados, deverão

constar no anúncio as contraindicações para sua utilização;

VI - a informação acerca da quantidade de clientes que serão atendidos por dia e a

forma de agendamento para a utilização da oferta por parte dos compradores;

VII - a quantidade máxima de cupons que poderão ser adquiridos por cliente, bem

como o período do ano, os dias de semana e horários em que o cupom da oferta

poderá ser utilizado.

Art. 4° - Caso o número mínimo de participantes par a a liberação da oferta não seja

atingido,  a  devolução  dos  valores  pagos  deverá  se  realizada  até  setenta  e  duas

horas.

Art. 5° - As informações sobre ofertas e promoções somente poderão ser enviadas

a clientes pré-cadastrados por meio do sítio, contendo expressa autorização para o
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recebimento das informações em sua conta de correio eletrônico.

Art.  6° -  O descumprimento do contrato,  cuja compra  tenha sido concluída com

sucesso  pelos  consumidores,  gerará  obrigações  para  a  empresa  de  compras

coletivas ou para a empresa responsável pela oferta do produto ou do serviço.

Art. 7° - As empresas de que trata esta lei terão o  prazo de noventa dias para se

adequarem às suas determinações.

Art. 8° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.

Fred Costa

Justificação: As reclamações contra “site” de compras coletivas crescem em todo o

país.  Segundo  informações veiculadas  pela  imprensa,  em 2011 foram registradas

45.898 queixas em um único “site” de reclamações pela internet, número seis vezes

maior que aquele verificado em 2010.

A soma dos fatores facilidade, comodidade e desconto torna a compra coletiva uma

espécie de possibilidade irresistível!  Os “sites” de compras coletivas viraram mania

entre os internautas. Segundo a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, são cerca

de 1.500 páginas em todo o país, que, no ano passado, ,movimentaram R$1 bilhão.

Os “sites” de compras coletivas funcionam do mesmo jeito. Quem vende reduz a

margem  de  lucro  porque  vai  ganhar  na  quantidade  das  vendas.  Quem  compra

consegue  desconto.  Os preços  muito  abaixo  do  mercado são  um  convite  para  a

aquisição de produtos e serviços, mas essa satisfação às vezes dura muito pouco,

pois não se consegue concretizar o negócio.

Só em 2011, foram registradas 45.898 queixas em um único “site” de reclamações

pela  internet,  um  número  seis  vezes  maior  do  que  no  ano  anterior,  com  7.122

reclamações. Na maioria das vezes, o consumidor se sente desrespeitado. São Paulo

e Rio de Janeiro são os estados com o maior número de reclamações.

Considerando esta matéria de extrema relevância, solicitamos aos nobres pares o

apoio para a aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.176/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.376/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  disponibilizar  salva-vidas  e  equipamentos  e

promover medidas que visam a garantir a segurança em locais públicos e particulares

que possuam piscina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  O  Estado de Minas Gerais  torna obrigatóri o,  em todo local  público  ou

particular que possuir área com piscina, disponibilizar salva-vidas e equipamentos de

segurança, para garantir a segurança dos frequentadores.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, o termo “pisci na” significa o conjunto de espaços

cobertos  e  descobertos,  edificados  ou  não,  destinados  a  atividades  aquáticas  de

recreação, de competição e afins.

Art.  3° -  As  piscinas  de  uso  familiar  e  de  uso  espe cial  são  dispensadas  das

exigências desta lei,  podendo ser inspecionadas pela autoridade sanitária,  quando

razões de saúde pública o recomendarem.

Art. 4° - As disposições desta lei também se aplica rão, no que couber, aos tanques

rasos destinados à recreação infantil.

Art.  5° -  Para  os  fins  desta  lei,  as  piscinas  class ificam-se,  quanto  ao  uso,  nas

categorias seguintes:

I - piscinas de uso público - as utilizáveis pelo público em geral;

II - piscinas de uso coletivo restrito - as utilizáveis por grupos restritos, tais como

clubes, condomínios, escolas, entidades, associações, hotéis e congêneres;

III - piscinas de uso familiar - as piscinas de residências unifamiliares;

IV - piscinas de uso especial - as destinadas a outros fins que não o esporte ou a

recreação, tais como as terapêuticas e outras.

Art. 6° - As piscinas deverão ser localizadas de fo rma a evitar que sejam atingidas

por  substâncias  poluentes  que  alterem  a  qualidade  da  água  ou  prejudiquem  seu

tratamento.

Parágrafo único - A autoridade sanitária poderá estabelecer exigências adicionais

relativas à localização de piscinas.

Art. 7°- Nas piscinas deverão existir, obrigatoriam ente, os seguintes elementos:

I - tanque;
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II - escadas do tanque;

III - vestiários;

IV - instalações sanitárias;

V - equipamento de salvamento

VI - cadeira de observação, elevada a uma altura de 1,80m (um metro e oitenta

centímetros), do nível do piso, com estrada fixa, obrigatoriamente instalada em local

que permita perfeita visibilidade, próxima à área da piscina, quando a dimensão desta

for igual ou superior a 12 (doze) metros de comprimento ou possua área de banho

igual ou superior a 60m² (sessenta metros quadrados).

Art. 8° - A critério da autoridade sanitária, e seg undo as características da piscina,

poderá ser exigida, ainda, a existência de posto de salvamento, sala de primeiros

socorros e sala para operador da piscina.

Art.  9º  -  As  piscinas  de  uso público  e  de  uso  coletivo  restrito  estão  sujeitas  à

fiscalização  da  autoridade  sanitária,  que,  após  vistoria,  fornecerá  o  alvará  de

funcionamento, que deverá ser renovado anualmente.

Parágrafo único - Quando forem constatadas irregularidade a autoridade sanitária

poderá  interditar  total  ou  parcialmente  o  funcionamento  da  piscina,  suspender

temporariamente ou cancelar o alvará de funcionamento.

Art.  10.  Em  todo  perímetro,  deverá  haver  faixa  pavimentada  com  material

antiderrapante, com caimento de 1% (um por cento) para fora do tanque, elevada de,

no mínimo, 3 cm (três  centímetros)  em relação à área circundante e com largura

mínima de 60 cm (centímetros):

I - as paredes do tanque deverão guardar afastamento mínimo de 1,50 m (um metro

e cinquenta centímetros) de quaisquer divisas;

II - se existir quebra-ondas, os seus ralos deverão ser espaçados de, no mínimo, 3

m (três metros).

Art. 11 - O tanque deverá ter no mínimo duas escadas tipo marinheiro, uma na parte

rasa e outra na parte profunda, livres e removíveis, penetrando no mínimo 1,20 m (um

metro e vinte centímetros) abaixo da superfície da água, ou até o fundo nos pontos

em que a profundidade for menor que essa medida.

Art. 12 - Para prevenção de acidentes, socorros e atendimento de acidentados, as
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piscinas possuirão, no mínimo, o seguinte material: ganchos, cordas, boias e caixa de

primeiros socorros.

Art. 13 - A critério da autoridade sanitária e de acordo com as características da

piscina, poderá ainda ser exigida a existência de padiola, cobertores, ressuscitador,

posto de salvamento e sala de primeiros socorros.

Art. 14 - Poderão ser solicitados à autoridade sanitária prazos para a adaptação das

atuais  piscinas  de  uso  público  e  de  uso  coletivo  restrito  que  não  atendam  às

exigências desta lei.

§ 1° - Os pedidos de concessão de prazo deverão ser  instruídos com descrição das

obras  a  executar  e  outras  providências  a  serem  tomadas,  com  os  respectivos

projetos, memoriais e cronograma físico.

§ 2° - Na apreciação dos pedidos de concessão de pr azos, a autoridade sanitária

levará em conta as características da piscina, os riscos à saúde, o volume de obras a

executar e a imprescindibilidade e a urgência das obras ou das providências, para

decidir sobre o cronograma físico.

Art. 15 - Ao Estado cabe implantar meios e técnicas que possibilitem ao Município

viabilizar a aplicação imediata e eficaz desta lei.

Art. 16 - Ao Estado cabe facilitar, mediante parceria com a Secretaria da Defesa

Social,  a  Secretaria  da  Saúde e  a  Secretaria  de  Esporte  e  da  Juventude,  meios

eficazes de analisar as condições dos locais citados nesta lei, bem como estabelecer

meios  de  fiscalização,  identificar  locais  que  apresentem  riscos  à  população  e

necessitam ser adaptadas para atender aos preceitos desta lei.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.

Liza Prado

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo zelar e preservar pela segurança

dos  frequentadores  de  locais  públicos  ou  particulares  que  possuam  em  sua

dependências piscinas.

Considerando os frequentes acidentes fatais, cabe ao Estado legislar sobre essa

matéria, a fim de exercer seu dever de zelar pelo bem-estar da população.

Ao Estado cabe fiscalizar e verificar a partir  da aprovação desta lei se há salva-
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vidas e equipamentos de segurança nos locais com piscina, conforme determinado

no art. 2°, proporcionando meios que auxiliem o Mun icípio a cumprir de forma eficaz e

plena os dispositivos desta proposição.

É importante também criar  políticas  de  conscientização visando a demonstrar  o

perigo de locais com piscina para os frequentadores.

A Secretaria da Defesa Social, a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Esporte e

da Juventude devem atuar criando políticas públicas e possibilitando a efetividade

desta lei.

Este  projeto  busca  promover,  de  forma  coesa  e  participativa,  políticas  de

prevenção, contribuindo para o desenvolvimento e a preservação da vida e da saúde

dos cidadãos.

-  Semelhante proposição foi  apresentada anteriormente pelo Deputado Marques

Abreu. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.840/2012 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.377/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas revendedoras de pneus recolhê-los

quando  inutilizados  ou  velhos,  mediante  a  apresentação  da  nota  de  compra  ou

simples verificação em banco de dados, dando a esses pneus destinação que não

cause poluição ambiental, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  As  empresas  revendedoras  de  pneus,  no  âmb ito  do  Estado,  ficam

obrigadas a recolher os pneus velhos ou inutilizados por qualquer razão, mediante a

apresentação da nota fiscal de compra ou simples verificação de cadastro em banco

de dados.

§ 1° - Os pneus recolhidos serão encaminhados para reciclagem objetivando o seu

emprego em misturas asfálticas, em revestimentos de quadras e pistas de esportes,

na fabricação de tapetes automotivos, em barreiras de contenção,  adesivos,  e no

mais  que  houver  utilização,  desde  que  visando  eliminar  o  impacto  ou  poluição

ambiental.

§ 2° - Quando apresentarem condições técnicas, pode rão ser encaminhados para

remodelagem.
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Art. 2° - As revendedoras deverão manter cadastrado  de consumidores, e os dados

serão lançados em sistema informatizado no ato da aquisição de pneus.

Art. 3° - Constará do cadastro de que trata o art. 2º os seguintes dados:

I - nome do consumidor;

II - placa do veículo;

III - data da aquisição;

IV - número da nota fiscal.

Art.  4° -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  en sejará  as  seguintes

penalidades:

I - suspensão do alvará pelo prazo de trinta dias na incidência;

II - cassação do alvará no caso de reincidência.

Art. 5° - Sem prejuízo das penalidades definidas pe las legislações federal, estadual

e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção

dos  inconvenientes  e  danos  causados  pela  degradação  da  qualidade  ambiental

sujeitará os transgressores:

I  -  à  multa  simples  ou  diária,  nos  valores  correspondentes,  no  mínimo,  a  R$

1.000,00 (mil reais) e, no máximo, a R$ 100.000,00 (cem mil  reais),  agravada em

casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua

cobrança caso já tenha sido aplicada pela União ou pelo Estado.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder

público;

III  -  à  perda  ou  suspensão  de  participação  em  linhas  de  financiamento  em

estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1° - Sem obstar a aplicação das penalidades previ stas neste artigo, é o poluidor

obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos

causados  ao  meio  ambiente  e  a  terceiros,  afetados  por  sua  atividade.  O  órgão

municipal,  responsável  pela  fiscalização,  encaminhará  informações  ao  Ministério

Público da União e do Estado, para que seja proposta ação de responsabilidade civil

e  criminal,  por  danos causados ao meio ambiente,  nos termos da Lei  Federal  nº

6.938, de 1981.
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§ 2° - No caso de omissão da autoridade estadual ou  federal, caberá ao Secretário

do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3° - Nos casos previstos nos incisos II e III des te artigo, o ato declaratório da

perda,  restrição  ou  suspensão  será  de  atribuição da  autoridade administrativa  ou

financeira  que  concedeu  os  benefícios,  incentivos  ou  financiamento,  cumprindo  a

Resolução nº. 258, de 26 de agosto de 1999, do Conama.

§ 4° - A execução das garantias exigidas do poluido r não impede a aplicação das

obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1°. deste artigo.

Art.  6° -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão à  conta  das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei por ato próprio.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.

Liza Prado

Justificação:  O homem,  por  vir  usando  de forma indiscriminada os  recursos  da

natureza, começa a perceber que precisa conter ou, pelo menos, tentar reduzir os

impactos  que  têm  agravado  as  boas  condições  de  sobrevivência  das  futuras

gerações. A preservação das condições ideais de meio ambiente, de modo a propiciar

boas condições de vida à população, exige das autoridades públicas ações efetivas

ao combate às diferentes formas de poluição ambiental,  das quais  destacamos a

causada pelo mau gerenciamento das atividades de coleta e de destinação do lixo

nas cidades.

Com o surgimento dos pneus de borracha a revolução no setor dos transportes

trouxe consigo a problemática do impacto ambiental, uma vez que a maior parte dos

pneus  descartados  sempre  foi  abandonada  em  locais  inadequados,  causando

grandes transtornos para a saúde e a qualidade de vidas humanas.

Segundo organizações internacionais, a produção de pneus novos está estimada

em cerca de 2 milhões por dia em todo o mundo. Já o descarte de pneus velhos

chega a atingir, anualmente, a marca de quase 800 milhões de unidades. Só no Brasil

são  produzidos  cerca  de  40  milhões  de  pneus  por  ano,  e  quase  metade  dessa

produção é descartada nesse período.
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Esses dados,  além de assustadores,  nos faz pensar:  Como mitigar  o problema

causado  pela  poluição  ambiental,  crescente,  causada  pela  borracha  dos  pneus

inutilizados?

Uma forma encontrada de amenizar esse impacto foi a utilização das metodologias

de  reciclagem  e  reaproveitamento.  Entre  elas,  a  recauchutagem  tem  sido  um

mecanismo bastante  utilizado  para  conter  o  descarte  de  pneus  usados.  O  Brasil

ocupa o 2°. lugar na lista mundial de recauchutagem  de pneus, o que lhe confere uma

posição vantajosa em relação a vários países na luta pela conservação ambiental.

Essa técnica permite que o recauchutador, seguindo as recomendações das normas

para atividade, adicione novas camadas de borracha nos pneus velhos, aumentando

desta forma a vida útil do pneu em 100% e proporcionando uma economia de cerca

de 80% de energia e matéria-prima em relação à produção de pneus novos.

Em  termos  de  Brasil,  o  Estado  do  Paraná  se  destaca  no  cenário  nacional  de

reciclagem  de  pneus,  principalmente  por  estar  localizado  num  ponto  estratégico.

Segundo  Celso  Luiz  Dallagrana,  diretor  da  Associação  dos  Recauchutadores  de

Pneus  do  Estado  do  Paraná,  por  suas  estradas  circula  um  grande  número  de

caminhões que transportam cargas, que serão distribuídas para o restante do país.

“Por  essas circunstâncias  criou-se um polo de  pneus,  especialmente em Curitiba,

onde, por consequência, concentrou-se a maior parte das empresas recauchutadoras

de pneus do país”, explica o diretor.

Apesar de o recauchutador ter grande importância, essa atividade precisa ser mais

valorizada  no  País,  pois  o  principal  benefício  da  recauchutagem,  sem  dúvida,  é

proteger  o  meio  ambiente.  Visando  diminuir  o  passivo  ambiental  dos  pneus  sem

serventia no país, o Conselho Nacional  do Meio Ambiente -  Conama -  publicou a

Resolução nº. 258, de 26 de agosto de 1999, que trata da destinação final, de forma

ambientalmente adequada e segura, dispondo sobre a reciclagem, prazos de coleta,

entre outros fatores.

Além da recauchutagem, os pneus usados podem ser utilizados de forma direta

para proteção de construções, reaproveitamento na geração de energia em fornos de

cimento e usinas termoelétricas. Na contenção da erosão do solo, utiliza-se o pneu

inteiro, associado a plantas de raízes grandes. O pneu é uma grande fonte de energia
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com seu poder  calorífico superior  ao do carvão.  Os pneus podem ser reciclados,

transformando-se em matérias primas de bens úteis a população. Na pavimentação

das  estradas  pode  ser  utilizado  o  pó  gerado  pela  recauchutagem  misturado  aos

outros componentes, aumentando a elasticidade e durabilidade da manta asfáltica.

O  processo  de  recuperação  e  regeneração  dos  pneus  exige  a  separação  da

borracha vulcanizada de outros  componentes,  a  qual  tem várias  utilidades:  cobrir

áreas  de  lazer  e  quadras  esportivas;  ser  utilizada  na  fabricação de  tapetes  para

automóveis, passadeiras, saltos e solados de sapatos, colas e adesivos, câmaras de

ar,  rodos  domésticos,  tiras  para  indústrias  de  estofados,  buchas  para  eixos  de

caminhões e ônibus, entre outros produtos.

As  empresas  recicladoras,  se  assistidas,  proporcionariam  empregos  e  estariam

ajudando  na  aplicabilidade  da  lei  que  determina:  as  empresas  fabricantes  e  as

importadoras  de  pneumáticos  ficam  obrigadas  a  coletar  e  dar  destinação  final

ambientalmente adequada, aos pneus descartados. E este projeto visa proporcionar o

direcionamento  dos  pneus  inservíveis  a  essas  empresas  pelos  revendedores  de

pneus. Estes, com um simples cadastro de venda, contribuirão imensamente para a

mitigação dos danos gerados pelo passivo ambiental.

Diante das experiências já existentes em várias administrações públicas e da ampla

e complexa fundamentação legal, várias são as justificativas que podem ser arroladas

em  prol  da  proposição  apresentada  através  deste  projeto  de  lei.  E  por  ser  de

relevância, urgência e necessidade é que conclamo os nobres pares a apoiarem esta

iniciativa.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.128/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.378/2012

(Ex-Projeto de Lei nº 1.208/2003)

Dispõe  sobre  a  instalação  de  cercas  energizadas  destinadas  à  proteção  de

perímetros  de  imóveis  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º -  Para efeito desta lei,  toda cerca destinada à proteção de perímetro de

imóveis e que seja dotada de corrente elétrica é denominada “cerca energizada.”.

Art. 2º - As empresas e pessoas físicas que se dediquem à instalação de cercas

energizadas deverão possuir registro no CREA e possuir engenheiro- eletricista na

condição de responsável técnico.

Art. 3º - Para a instalação de cercas energizadas, será exigido projeto técnico, com

a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART -, obedecidas as normas

técnicas  brasileiras  e,  na  ausência  destas,  as  normas  técnicas  internacionais,

editadas pela International Eletrotecchnical Commission - IEC -, que regem a matéria.

Parágrafo  único  -  A  obediência  a  estas  normas  técnicas  deve  ser  objeto  de

declaração expressa do técnico responsável  pela  instalação,  responsabilizando-se

ele por eventuais informações inverídicas.

Art. 4º - A fiscalização das instalações de cercas energizadas será realizada pelo

órgão  competente  do  Estado  de  Minas  Gerais,  estabelecido  no  decreto  de

regulamentação.

Art. 5º - As cercas energizadas deverão utilizar corrente elétrica com as seguintes

características técnicas:

I - tipo de corrente intermitente ou pulsante;

II - potência máxima: 5( cinco ) joules;

III - intervalo dos impulsos elétricos (média): 50 (cinquenta) impulsos/minuto;

IV -  duração dos impulsos elétricos (média ):  0,001 segundos -  1 centésimo de

segundos.

Art. 6º - A unidade de controle de energização da cerca deve ser constituída, de no

mínimo, um aparelho energizador de cerca que apresente um transformador e um

capacitor.

Parágrafo único - É vedada a utilização de aparelhos energizadores fabricados a

partir de bobinas automotivas ou “ fly-backs” de televisão e a utilização de caixas de

material que cause indução elétrica.

Art.  7º  -  A  instalação  de  cercas  energizadas  deve  obedecer  aos  seguintes

parâmetros:

I - ter sistema de aterramento específico para a espécie, não podendo ser utilizado
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para esse fim outros sistemas de aterramento existentes no imóvel;

II - ter os cabos elétricos destinados às conexões com a unidade de controle e com

o  sistema  de  aterramento  comprovadamente  com  características  técnicas  para

isolamento mínimo de 10 kW. (10 quilowatts);

III - utilizar no sistema isoladores fabricados em material de alta durabilidade, não

hidroscópico  e  com  capacidade  de  isolamento  mínimo  de  10  kW  (10  quilowatts)

mesmo na hipótese de utilização de estruturas de apoio ou suporte dos arames feitos

em material isolante.

Art. 8º - A cada 10m (dez metros) de cerca energizada nos portões e/ou nas portas

de acesso existentes ao longo da cerca e , em cada mudança de direção dela, devem

ser instaladas placas de advertência.

Parágrafo único - As placas de advertência a que se refere o “ caput ” deste artigo,

devem ter dimensões mínimas de 10 cm (dez centímetros) de altura por 20 cm (vinte

centímetros) de largura, contendo texto e símbolos voltados para ambos os lados da

cerca, com as seguintes características :

I - cor de fundo amarelo;

II  -  caracteres grafados em cor preta, com dimensões mínimas de 2,00cm (dois

centímetros) de altura por 0,50 cm (meio centímetro) de espessura, contendo o texto

“Cerca Energizada” ou “Cerca Eletrificada.”;

III  -  contendo símbolo em cor  preta,  que possibilite,  sem margem a dúvidas,  a

interpretação de que se trata de um sistema dotado de energia elétrica e que pode

causar choque elétrico.

Art.  9º  -  Os  arames  utilizados  para  condução  da  corrente  elétrica  da  cerca

energizada devem ser do tipo liso, com bitola mínima de 2,1mm (dois vírgula um

milímetros).

Parágrafo  único  -  É  vedada a  utilização de arames  farpados  ou similares  para

condução da corrente elétrica da cerca energizada.

Art. 10 - Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de muros,

grades, telas ou estruturas similares, o primeiro fio de arame energizado deve estar a

uma altura mínima de 1,80m ( um metro e oitenta centímetros) em relação ao nível do

solo da parte externa do imóvel cercado.
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Parágrafo único - A cerca energizada deve ter no mínimo 1,00m (um metro) acima

da estrutura de apoio e possuir pelo menos seis arames energizados.

Art. 11 - Sempre que a cerca energizada possuir fios de arame energizados desde o

nível do solo, eles devem estar separados da parte externa do imóvel cercado através

dos muros, grades, telas ou estruturas similares, até a altura de 1,80m( um metro e

oitenta centímetros), em relação ao nível do solo.

Art.12  -  O  espaçamento  horizontal  entre  os  arames  energizados  e/ou  entre  o

primeiro arame energizado e a estrutura de apoio deve situar-se na faixa entre 10cm

(dez centímetros) e 20 cm (vinte centímetros).

Art.  13 -  Para instalação de cerca energizada na divisa entre imóveis limítrofes,

deve haver prévia e explícita concordância dos respectivos proprietários.

Parágrafo único - Na hipótese de haver recusa por parte de um dos proprietários de

imóveis limítrofes, a cerca energizada pode ser instalada com um ângulo máximo de

45° (  quarenta e cinco graus) de inclinação para de ntro do imóvel  do proprietário

interessado.

Art. 14 - A empresa ou o técnico responsável pela instalação, sempre que solicitado

pelo  poder  público,  devem  apresentar  ao  órgão  competente  do  Estado  atestado

comprobatório das características técnicas da corrente elétrica na cerca energizada

instalada.

Parágrafo  único  -  Para  efeitos  de  fiscalização,  as  características  técnicas  da

instalação da cerca energizada devem atender aos parâmetros fixados nesta lei e na

legislação  que  a  regulamentar  -  normas  técnicas  brasileiras  ou  normas  técnicas

internacionais .

Art. 15 - Os locais que já possuírem instalações elétricas de segurança deverão se

adaptar  às  normas  ou  apresentar  documentos  da  empresa  competente  com  a

avaliação do técnico responsável pela instalação ao órgão estadual competente.

Art. 16 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo de

noventa dias após sua publicação.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.
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Liza Prado

Justificação:  Pelo  caráter  imperioso  e  relevante  que  o  mérito  desta  proposição

apresenta, propomos o projeto, pelos benefícios a seguir descritos e por nós nesta

oportunidade  defendidos.  O desemprego  avança a  cada dia,  e,  junto  com ele,  a

marginalidade.  Os  assassinos,  os  arrombamentos,  os  assaltos  se  multiplicam

principalmente  em  residência  e  empresas.  O  marginal  já  não  respeita  grades,

cachorros, alarmes, etc. O sistema de segurança patrimonial mediante a utilização de

cercas  eletrônicas,  quando  observadas  as  especificações  técnico-  específicas

recomendadas, não coloca em risco a vida nem a saúde de pessoas e de animais.

Sabe-se  que  a  corrente  elétrica  tem  efeitos  diferentes  sobre  o  corpo  humano,

segundo a instensidade, a freqüência, o tempo de duração e o caminho percorrido

pela  corrente.  A  freqüência  do  eletrificador  utilizado  em  cercas  energizadas  e

eletrônicas é de 1Hz, fora, portanto , do intervalo de suscetibilidade. De acordo com a

publicação “ Engincering a Safe Environment”( Stoner, Smathers e outros), os efeitos

físicos  de  corrente  variam  conforme  o  tipo  de  corrente  :  contínua,  alternada  ou

pulsante. O choque de eletrificador de cerca é inofensivo, tanto para animais como

para  pessoas,  pois,  sendo  a  corrente  pulsante,  esta  é  de  baixa  energia,  não

ocasionando  queimaduras  nem  danos  físicos.  Acrescente-se  ainda  que,  além  da

demonstrada inofensividade do choque elétrico que provocam, os dispositivos que

compõem o sistema eletrificador das cercas de segurança eletrônicas, se instalados

em  altura  inacessível  até  mesmo para  pessoas  de  mais  elevada estatura,  só  se

tornam acessíveis a quem se disponha a escalar o muro sobre o qual se encontram

instalados.  Cacos  de  vidro,  pontas  de  lança  e  cães  ferozes  podem  ocasionar

imprevistos  desagradáveis,  principalmente  com  crianças.  A cerca  eletrônica  dá  o

choque, mas não mata, só assusta, e muito. Talvez isso acabe inibindo a ação dos

assaltantes.  Desta  forma,  apresentamos  este  projeto  visando  a  regulamentar  a

instalação de cercas  energizadas  em nosso Estado,  para  dar  maior  segurança a

empresas e residências, que não ficarão sujeitas ao risco de acidentes pela utilização

de  cercas  eletrônicas  fora  dos  parâmetros  desejáveis  de  proteção.  Justificado  o

projeto,  expondo  mérito  e  direito,  salvo  melhores  considerações,  esperamos  a

apreciação e a aprovação dele pelos nobres pares.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 3.379/2012

Institui  a Campanha de Prevenção à Gravidez Precoce no âmbito do Estado de

Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  instituída  a  Campanha  de  Prevenção  à  Gravidez  Precoce,  a  ser

realizada em todo mês de maio em todas as escolas públicas do Estado de Minas

Gerais.

Art. 2° - A Campanha tem como objetivo promover enc ontros, grupos de debates,

seminários e aulas de orientação sobre como prevenir a gravidez e explicações que

envolvam a concepção e as consequências da gestação precoce.

Parágrafo  único  -  Todo  o  trabalho  desenvolvido  deverá  ser  acompanhado  e

ministrado por profissionais da área médica e pedagógica.

Art.  3° -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrã o  por  conta  de  dotações

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.

Liza Prado

Justificação:  A  gravidez  precoce  está  se  tornando  cada  vez  mais  comum  na

sociedade contemporânea, pois os adolescentes estão iniciando a vida sexual mais

cedo. Em vista disto não pode o Estado fechar os olhos a um problema de tamanha

seriedade como é a gravidez na adolescência, que não envolve só alterações físicas,

mas consequências maiores são as questões de ordem emocional, social e de saúde,

e porque não dizer,  atualmente é, sem duvida, um problema de saúde pública no

Brasil.

Adolescentes e jovens não estão preparadas para cuidar de um bebê, muito menos

de uma família.  O papel de criança que brinca de boneca e de mãe na vida real

confunde-se, e na hora do parto é que tudo começa, tornando-se um momento muito

delicado para essas adolescentes, gerando o medo,  a insegurança, a angústia,  a
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solidão e muitas vezes a terrível rejeição.

É  muito  importante  que  haja  diálogo  entre  pais,  professores  e  os  próprios

adolescentes,  como  forma  de  esclarecimento  e  informação.  Alguns  especialistas

afirmam que, quando o jovem tem um bom diálogo com os pais e quando a escola

promove explicações sobre como se prevenir e o tempo certo em que o corpo está

pronto para ter relações e gerar um filho, há uma baixa probabilidade de gravidez

precoce,  além de uma redução significativa  nos  índices de  doenças  sexualmente

transmissíveis.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Carlos

Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 792/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.380/2012

Institui no Estado o Programa de Orientação em Saúde, Prevenção e Atendimento

Social  à  Gravidez Precoce e Juvenil  destinado a crianças,  adolescentes e jovens

gestantes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituído no Estado o Programa de O rientação em Saúde, Prevenção

e  Atendimento  Social  à  Gravidez  Precoce  e  Juvenil  destinado  a  crianças,

adolescentes e jovens.

Art. 2° - O programa de que trata esta lei tem por finalidade:

I - dar orientação sobre higiene e saúde da mulher, gravidez, parto, exames pré-

natais,  puericultura,  doenças  infantis,  direitos  do  nascituro  e  do  recém-nascido,

registro civil  de  nascimento e outros  assuntos de interesse das gestantes e seus

familiares;

II - promover o encaminhamento social das gestantes e mães atendidas a órgãos e

entidades conveniadas, para suprimento de necessidades básicas de alimentação,

moradia, educação, instrução profissional, emprego e outros;

III - manter cadastro obrigatório de crianças, adolescentes e jovens em estado de

gestação, que utilizem o atendimento do SUS, em unidades hospitalares estaduais,

municipais e conveniadas, mediante o arquivamento de prontuários individualizados

em  que  constem  seus  dados  pessoais,  econômicos,  escolaridade,  condições  de
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moradia e de saúde física e mental, unicamente para alimentação de um banco de

dados  a  ser  utilizado  pelo  poder  público,  que  auxilie  a  realização  de  estudos

estatísticos e o encaminhamento social de gestantes a projetos sociais e outros.

Art. 3° - Os efeitos desta lei serão retroativos at ingindo as crianças, adolescentes e

jovens que deram à luz até sete meses anteriores à publicação da lei.

Art. 4° - Ulterior regulamentação desta lei definir á as tarefas específicas dos órgãos

públicos envolvidos na execução do programa.

Art.  5° -  As despesas decorrentes da aplicação dest a  lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.

Liza Prado

Justificação:  Esta  proposição  visa  instituir  em  nosso  Estado  o  Programa  de

Orientação  em  Saúde,  Prevenção  e  Atendimento  Social  à  Gravidez  Precoce  e

Juvenil, implementando política social de acompanhamento familiar.

É  sabido  que a  gravidez precoce traz  transtornos,  bem  como passa  a  ser,  na

maioria  dos  casos,  um  acontecimento  desestabilizador,  uma  vez  que  assumir  a

maternidade implica condições emocionais,  físicas e econômicas para as quais as

jovens, geralmente, ainda não estão preparadas.

Dados provenientes da Organização Mundial de Saúde afirmam que um terço dos

problemas relativos a casos de aborto são oriundos de gravidez na adolescência e,

na sua maioria, consequência de acompanhamento falho do estado gravídico.

Com base no art. 7°, XXV, e art. 227, da Constituiç ão Federal, o poder público tem

o dever  de  oferecer  uma política  social  de  acompanhamento  familiar  para  esses

casos, evitando que essas crianças contribuam para as estatísticas crescentes de

jovens desamparados e infratores.

Pelos fatos expostos e pela relevância do tema, contamos com o apoio dos nobres

pares para a aprovação desta propositura de grande interesse público.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Carlos

Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 792/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.381/2012

Dispõe  sobre  a  criação  do  Sistema Estadual  de  Divulgação de Adolescentes  e

Crianças Desaparecidas no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Sistema Estadual de Divulgação de Adolescentes e Crianças

Desaparecidas no Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - O Governo do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Defesa

Social, deverá transmitir as informações sobre o desaparecimento, após certificar-se

da veracidade da ocorrência, às polícias de fronteira do Estado, bem como publicá-

las no portal institucional do Governo do Estado do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único -  Nos painéis  eletrônicos deverão constar  nome e inscrição do

desaparecido, fotografia ou retrato falado do desaparecido, indicação de contato com

a autoridade policial, números de telefone e endereços eletrônicos aptos a receber

informações sobre desaparecidos e outras informações relevantes para identificação

e recuperação do menor, a critério da autoridade policial.

Art.  3º  -  A investigação  do  desaparecimento  de  crianças  ou  adolescentes  será

realizada  imediatamente  após  notificação  aos  órgãos  competentes,  que  deverão

comunicar  o  fato  aos  portos,  aeroportos,  Polícia  Rodoviária  e  companhias  de

transporte  interestaduais  e  internacionais,  fornecendo-lhes  todos  os  dados

necessários à identificação do desaparecido.

Art. 4º - Devem ser enviadas pelas delegacias de imediato aos Conselhos Tutelares

as fotos e identificação das crianças e adolescentes desaparecidos, uma vez que a

maioria dos pais primeiro procura esses conselhos.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.

Liza Prado

Justificação:  A  Constituição  Federal  (1988)  e  os  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente estabelece e garante a proteção integral da criança e adolescente, por

isto este projeto de lei deve ser aprovado, uma vez que prevê o atendimento eficaz e

as devidas providências para proteger crianças e adolescentes desaparecidos.

O art. 208 do Livro II, Título VI, Capítulo VII do ECA (Lei Federal nº 8.069, de 2005)
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trata das ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e

ao adolescente, quando não há oferecimento desses direitos ou quando o mesmo é

feito de forma irregular por serviços e atendimentos preconizados pela lei.

É de suma importância a divulgação imediata e da forma mais ampla possível da

identidade e de fotos das crianças desaparecidas, pois,  de acordo com pesquisas

disponibilizadas nos meios de comunicação, a morte ou violências como a sexual,

acontecem nas primeiras horas de desaparecimento de crianças e adolescentes.

Apesar  da  aprovação  da  Lei  Federal  nº  11.259,  de  2005,  que  determina  a

investigação  imediata  do  desaparecimento  de  crianças  e  adolescentes  após  a

notificação  aos  órgãos  competentes  como  delegacias  de  polícia,  delegacias

especializadas, varas de infância e juventude e conselhos tutelares, a localização de

um desaparecido ainda apresenta diversas falhas.

Não temos um sistema de alerta como o America’s Missing: Broadcast Emergency

Response, conhecido como Amber Alert  (National Center of Missing and Exploited

Children, 2004),  criado em 1997. O Amber é o resultado de um trabalho conjunto

entre  sociedade civil,  meios  de  comunicação e agências  governamentais  para os

casos de desaparecimento infanto-juvenil.  Originou-se após o desaparecimento da

menina  Amber  Hagerman,  de  9  anos,  na  cidade  de  Arlington,  Texas,  quando  foi

subtraída e brutalmente assassinada. A comunidade chocada procurou tornar mais

ágil a comunicação por meio da divulgação de fotos de crianças desaparecidas em

todos os meios de comunicação. Mas, assim como na Redesap, alguns critérios são

levados em conta para que o Alerta Amber seja acionado, ou seja, a subtração deve

ter sido confirmada, a criança deve estar correndo risco de ferimento ou de morte e a

existência  de  evidências  ou  pistas  para  auxiliar  na  busca.  Todos  os  meios  de

comunicação e de transporte divulgam o desaparecimento e assim a sociedade pode

contribuir  ativamente  com  a  polícia  na  busca  e  no  fornecimento  de  informações

importantes.

No Brasil não temos um sistema de alerta dessa amplitude. A Lei Federal nº 11.259,

de 2005, parece que só está no papel, apesar de ser um tipo de alerta geral. Na rede

psicossocial ainda não existe um trabalho conjugado entre as delegacias, conselhos

tutelares,  abrigos,  organizações  governamentais  e  não  governamentais.  Ou  seja,
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quando  crianças  e  adolescentes  são  encontrados  nas  ruas  e  encaminhadas  aos

abrigos, eles podem permanecer lá por tempo indeterminado, uma vez que, ainda, as

instituições não possuem uma rotina de comunicação nesses casos. Por mais que os

investigadores da delegacia especializada na investigação de desaparecimento de

pessoas façam uma busca nos IMLs ou hospitais para checar se deu entrada algum

corpo ou pessoa com as características do desaparecido, isso ainda é muito pouco.

Os  profissionais  que  trabalham  em  instituições  que  cuidam  de  crianças  e

adolescentes em situação de abrigamento, com ou sem deficiência, precisam saber

da  importância  de  informar  a  polícia  e  abrir  um  BO de  desaparecimento  se  isso

acontecer.

Outra dica é entrar em contato com os conselhos tutelares, pois muitas vezes é

para lá que os pais ou familiares buscam ajuda antes de chegarem à polícia. Alguns

casos foram resolvidos por intermédio dos conselheiros tutelares que encontram os

desaparecidos.

Conforme o exposto, é nítido o beneficio que esta lei trará para a nossa sociedade,

sendo assim peço o apoio dos nobres deputados para a imediata aprovação deste

projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.184/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.382/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Beneficente Cristã do Bairro

São Benedito e Adjacência, com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Beneficente

Cristã do Bairro São Benedito e Adjacência, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.

Jayro Lessa

Justificação: A Associação Comunitária Beneficente Cristã do Bairro São Benedito e

Adjacência,  com  sede  no  Município  de  Santa  Luzia,  é  entidade  civil  sem  fins
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lucrativos,  partidários  e  ou  religiosos,  e  tem  por  objetivo  o  melhoramento  e  o

progresso para a comunidade, agindo principalmente junto aos poderes públicos.

Assim,  como  disposto  em  seu  estatuto  Social,  a  Associação  Comunitária

Beneficente Cristã do Bairro São Benedito e Adjacência, com sede no Município de

Santa Luzia, além dos objetivos acima listados, também desenvolve ações para o

meio ambiente, cultura, turismo, esporte e lazer, entre outras áreas, prestando assim

serviços de reconhecido interesse público.

Ademais,  em  pleno  e  regular  funcionamento  desde  abril  de  1990,  a  referida

entidade  cumpre  todos  os  requisitos  exigidos  por  lei,  pelo  que  faz  jus  ao  título

declaratório de utilidade pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.383/2012

Dispõe sobre a informação, em embalagens plásticas dos produtos produzidos ou

comercializados no Estado, sobre o tempo de decomposição do plástico e os danos

por ele causados ao meio ambiente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As embalagens plásticas dos produtos produzidos ou comercializados no

Estado conterão informação sobre o tempo de decomposição do plástico e os danos

por ele causados ao meio ambiente.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.

Inácio Franco

Justificação:  O  plástico  é  um  material  relativamente  “novo”  na  natureza,  tendo

surgido em 1862, com sua criação pelo britânico Alexander Parkes. Cada uma de

suas moléculas possui centenas de milhares de átomos, principalmente carbono e

hidrogênio.  Como as  ligações  entre  os  átomos  são  muito  estáveis,  as  bactérias
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decompositoras não conseguem quebrar o material em partes menores para destruí-

lo.

O  resultado  dessa  estabilidade  é  que  alguns  tipos  de  plástico,  como  os

denominados PET, utilizados em embalagens de refrigerantes, levam mais de 200

anos  para  se  decompor  e  desaparecer.  Pesquisadores  acreditam  que,  com  a

evolução,  os microorganismos devem se adaptar,  o tornaria a decomposição mais

rápida, mas isso pode levar milhões de anos. Até lá o descarte de plásticos é um

grande problema ambiental.

O  plástico  produz  gases  tóxicos  quando  é  incinerado,  o  que  faz  com  que sua

eliminação por meio da queima se torne complicada e indesejável. Assim, a única

saída  é  desenvolver  modelos  biodegradáveis  como  o  PHB,  que,  em  aterros

sanitários, vira pó em apenas seis meses. Mas esses modelos custam caro -  até

cinco vezes mais que os convencionais - e, por isso, respondem por apenas 1% do

total de plásticos utilizados no mundo.

Como fundamento legal, para embasar este projeto de lei, citamos a Constituição

do Estado de Minas Gerais, que prevê:

“Art. 10 - Compete ao Estado:

( ...)

V - proteger o meio ambiente;

(...)

Art. 11 - É competência do Estado, comum à União e ao Município:

( ..)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

(...)

Art. 214 - Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  e  ao  Estado  e  à

coletividade  é  imposto  o  dever  de  defendê-lo  e  conservá-lo  para  as  gerações

presentes e futuras.

§ 1º - Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este artigo, incumbe

ao Estado, entre outras atribuições:

I - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e disseminar, na
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forma  da  lei,  as  informações  necessárias  à  conscientização  pública  para  a

preservação do meio ambiente;

II - assegurar, na forma da lei, o livre acesso às informações básicas sobre o meio

ambiente;

III - prevenir e controlar a poluição, a erosão, o assoreamento e outras formas de

degradação ambiental;

IV - exigir, na forma da lei, prévia anuência do órgão estadual de controle e política

ambiental, para início, ampliação ou desenvolvimento de atividades, construção ou

reforma de instalações capazes de causar, sob qualquer forma, degradação do meio

ambiente, sem prejuízo de outros requisitos legais, preservado o sigilo industrial;

V - proteger a fauna e a flora, a fim de assegurar a diversidade das espécies e dos

ecossistemas e a preservação do patrimônio genético, vedadas, na forma da lei, as

práticas  que  provoquem  a  extinção  das  espécies  ou  submetam  os  animais  a

crueldade;

VI - definir mecanismos de proteção à fauna e à flora nativas e estabelecer, com

base em monitoramento contínuo, a lista de espécies ameaçadas de extinção e que

mereçam proteção especial;

VII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e

substâncias que importem riscos para a vida, a qualidade de vida, o meio ambiente,

bem como o transporte e o armazenamento dessas substâncias em seu território;

VIII  -  criar  parques,  reservas,  estações  ecológicas  e  outras  unidades  de

conservação,  mantê-los  sob  especial  proteção  e  dotá-los  da  infra-estrutura

indispensável às suas finalidades;

IX - estabelecer, através de órgão colegiado, com participação da sociedade civil,

normas  regulamentares  e  técnicas,  padrões  e  demais  medidas  de  caráter

operacional,  para proteção do meio ambiente e controle da utilização racional  dos

recursos ambientais;

X  -  manter  instituição de pesquisa,  planejamento  e  execução  que assegure  ao

órgão  indicado  no  inciso  anterior  o  suporte  técnico  e  operacional  necessário  ao

cumprimento de sua finalidade;

XI - preservar os recursos bioterapêuticos regionais”.
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Este projeto visa educar toda a sociedade e conscientizá-la sobre o uso nocivo do

plástico e os efeitos adversos que ele causa ao meio ambiente.

Por  essas  razões,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  para

aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.384/2012

Dispõe sobre o quantitativo de Centros de Formação de Condutores de Veículos

Automotores - CFCs - credenciados pelo Detran-MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Detran-MG limitará o credenciamento de CFCs por Município conforme

dados atualizados anualmente junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais,

ficando  autorizado  o  credenciamento  de,  no  mínimo,  um  CFC  por  Município,

independentemente do número de eleitores.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.

Zé Maia

Justificação: Minas Gerais é um Estado muito vasto e com características diversas.

Em algumas regiões, menos habitadas, a distância entre os Municípios, muitos deles

populosos,  é  significativa.  Assim,  percebe-se  que,  na  prática,  uma  parcela  da

população fica prejudicada quando precisa obter ou renovar a carteira de habilitação,

pois,  muitas vezes, em alguns Municípios  não existe um Centro de Formação de

Condutores -  CFC -,  o que obriga o cidadão a se deslocar até um Município que

possua um CFC credenciado.

Dessa forma, a determinação de que em cada Município seja credenciado pelo

menos  um  CFC,  independentemente  do  número  de  eleitores,  tem  o  objetivo  de

solucionar  esse  problema  nos  Municípios  menores  e  facilitar  a  obtenção  e  a

renovação da carteira nacional de habilitação.

Considerando  a  importância  da  matéria,  esperamos  contar  com  o  apoio  dos

parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação do projeto em epígrafe.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,
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nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.385/2012

Declara de utilidade pública a Universidade Brasileira de Artes Marciais Interestilos

e Terapias Orientais - Ubamito -, com sede no Município de Juatuba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Uni versidade  Brasileira  de  Artes

Marciais  Interestilos  e  Terapias  Orientais  -  Ubamito -,  com sede no Município  de

Juatuba.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação:  A Universidade  Brasileira  de  Artes  Marciais  Interestilos  e  Terapias

Orientais - Ubamito -, constituída em 2001, é uma associação civil cujo objetivo é a

filantropia.  A instituição  desenvolve  atividades  esportivas,  de  saúde,  educação  e

cultura.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.386/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Beisebol e Softbol de Belo Horizonte -

ABSBH -, 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 de Beisebol e Softbol de

Belo Horizonte - ABSBH -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.

João Vitor Xavier

Justificação: A Associação de Beisebol e Softbol de Belo Horizonte - ABSBH - , com

sede no Município de Belo Horizonte, é uma sociedade civil, de direito privado, sem

fins lucrativos, fundada em 17/1/2005. Tem como finalidades precípuas proporcionar a
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difusão de atividades sociais, cívico-culturais e desportivas, principalmente no âmbito

do  beisebol  e  softbol;  a  promoção  da  assistência  social,  cultura,  defesa  e

conservação  do  patrimônio  histórico  e  artístico,  promoção  gratuita  da  educação,

observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata

esta lei, a promoção do voluntariado, do desenvolvimento econômico e social e do

combate  à  pobreza,  experimentação,  não  lucrativa,  de  novos  modelos  sócio-

produtivos  e  de  sistemas  alternativos  de  produção,  comércio,  emprego  e  crédito,

promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de

outros  valores  universais,  estudos  e  pesquisas,  desenvolvimento  de  tecnologias

alternativas,  produção  e  divulgação  de  informações  e  conhecimentos  técnicos  e

científicos;  possibilitar  aos  desportistas,  por  meio  de  processos  educativos,  o

constante aprimoramento da cultura moral, cívica e educacional; garantir o acesso da

população  às  atividades  desportivas  e  de  lazer,  respeitadas  as  necessidades

especiais e as diferenças étnica, racial,  socioeconômica, religiosa de gênero e de

idade; valorizar os efeitos da prática desportiva no desenvolvimento da cidadania e no

aprimoramento físico e moral do indivíduo; desenvolver o desporto de rendimento não

profissional  nas  comunidades  que  não  tenham  acesso  às  atividades  esportivas

patrocinadas  pela  iniciativa  privada.  Os  membros  de  sua  diretoria  são

reconhecidamente pessoas idôneas e não são remunerados pelo exercício de suas

funções. Desde sua fundação, vem cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias,

prestando relevantes serviços à comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.387/2012

Dá  a  denominação  de  Industrial  Domingos  Costa  à  esplanada  do  Estádio

Governador Magalhães Pinto - Mineirão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominada  Industrial  Domingos  Costa  a  esplanada  do  Estádio
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Governador Magalhães Pinto - Mineirão.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Domingos Costa,  ex-Presidente da Vilma Alimentos, merece esta e

tantas outras homenagens que poderão vir, pois contribuiu para a grandeza de Minas

e seu desenvolvimento ao empregar milhares de pessoas, ao abrir unidades de sua

empresa  em  outras  cidades  do  nosso  interior,  ao  pagar  milhões  e  milhões  de

impostos  e  ao  apoiar  iniciativas  de  dezenas  de  entidades  e  empreendedores

mineiros.

Tal  empresário  possuía  uma  grande  capacidade  de  empreender,  prosperar,

incentivar  e  empregar  milhares  de  pessoas  e  conquistar  uma  imensa  legião  de

admiradores.

Trouxe  para  nosso  Estado  inúmeras  melhorias,  grandes  oportunidades,

investimentos  nunca  antes  vistos.  Tinha uma admiração inquestionável  por  nossa

terra. Aqui concretizou todos os seus sonhos, que culminaram na maior empresa de

produtos alimentícios do Brasil.

Por sua importância e por todos os projetos desenvolvidos pelo homenageado em

Minas Gerais, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.388/2012

Dispõe  sobre  a  proibição  de  aplicação  de  tatuagem  e  adornos  na  forma  que

especifica..

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:

Art.  1° -  Os  estabelecimentos  comerciais,  os  profis sionais  liberais  e  quaisquer

pessoas que apliquem tatuagens permanentes em outrem ou que coloquem adornos,

tais  como brincos, argolas  e alfinetes, que perfurem a pele  ou  membro do corpo

humano, ainda que a título não oneroso, ficam proibidos de realizar tal procedimento
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em menores de idade, assim considerados nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo único - Excetua-se do disposto neste artigo a colocação de brincos nos

lóbulos das orelhas.

Art.  2° -  Caberá  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  a  fiscalização  e  o

estabelecimento dos meios necessários para a aplicação desta lei.

Art. 3° - O não cumprimento da exigência desta lei implicará o fechamento definitivo

do estabelecimento,  quando for  o caso,  e na responsabilização dos agentes pela

infringência dos arts. 5°, 17 e 18 da Lei Federal n º 8.069, de 13 de julho de 1990

(Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art.  4° -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art.  5° -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão à  conta  das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 8 de agosto de de 2012.

Ana Maria Resende

Justificativa: Este projeto de lei é de suma importância, pois visa salvaguardar a

integridade física das crianças e adolescentes, conforme reza o Estatuto da Criança e

do Adolescente.

A aplicação  de  tatuagens  nas  mais  diversas  partes  do  corpo,  assim  como  a

colocação de brincos e argolas, a fim de “estar na moda”, tem levado grande número

de adolescentes a se sujeitarem a verdadeiras lesões, cujas consequências poderão

ser deformações permanentes ou situações que, futuramente, serão indesejáveis.

Como exemplo, citamos o caso noticiado recentemente na Rede Globo dos pais de

um adolescente em Uberada que acabam de ganhar na Justiça uma indenização de

R$ 10 mil do tatuador que desenhou na pele do filho. Aos 14 anos, o menino tatuou

as palavras "Seu nome".

No Brasil  não existe uma lei única sobre tatuagem em crianças e adolescentes.

Como em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Município de Manaus também proíbe

menores  de  18  anos  de fazer  tatuagem. Com a autorização dos  pais,  em Santa

Catarina e em Porto Alegre, ao fazer 16 anos, pode fazer que não tem problema. Em
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Curitiba,  Juiz de Fora,  Recife e Cuiabá,  se a família  deixar,  não tem restrição de

idade.

Diante do exposto, esta proposição objetiva proibir a aplicação indiscriminada de

tatuagens e adornos em menores de idade no Estado como forma de evitar futuras

deformações de ordem moral, pessoal ou social.

Conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.389/2012

Institui o Dia Estadual do Músico Militar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  do  Músico  Militar,  a  ser  comemorado

anualmente no dia 22 de novembro.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.

Sargento Rodrigues

Justificação: Nos organismos militares a música sempre ocupou lugar de destaque.

Na  antiguidade  ela  estava  diretamente  relacionada  ao  combate,  como  podemos

verificar  na Bíblia  Sagrada,  no  capítulo  6 do  livro de Josué,  onde consta que,  “a

ordem emitida para avançar contra o inimigo foi realizada através do toque do shofar

(instrumento de sopro feito com chifres de carneiro)”. Vários povos utilizaram esse

recurso nas batalhas, conforme diz o Prof. Dr. Vinícius Mariano de Carvalho, em seu

artigo “História e tradição da música militar”:

“O uso da música era de vital importância, pois dela dependia a vida de muitos

soldados e mesmo o sucesso das batalhas, como comandava ordens, se não fosse

ouvida, ou pior, mal entendida, poderia ser mais perigosa que o próprio inimigo. A

música transmitia sinais que deveriam ser ouvidos em meio ao fulgor da batalha. A

voz  dos  trompetes  e  a  cadência  dos  tambores  deveriam  ser  claras  e  sem

ambiguidade, pois eram vitais para o comando e o controle. Com isso, muitas forças

armadas criaram padrões musicais que se tornaram convenções para suas forças,

como meio de comunicação. Um manual de música militar da metade do século XVI
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lista uma série de sequências musicais identificadas como: “marchar”, “aproximar”,

“assaltar”,  “retirar”,  “escaramuçar”,  entre  outras.  Assim,  esses sinais  deveriam ser

memorizados pela tropa, pois eles garantiriam a mobilização, a ação e a vitória. É

desta necessidade que surgem os toques de ordem unida empregados hoje pelos

exércitos regulares.”

Seu valor não estava apenas no combate, mas era fundamental para fortalecer o

moral da tropa exercendo um importante papel de socialização e integração com o

público  civil.  No período em que  os  quartéis  eram  hostis  à  sociedade,  a  música

executada  por  militares  foi  o  instrumento  utilizado  para  restaurar  os  laços  entre

militares e civis através de apresentações nas unidades .(LACERDA, 2009)

Temos notícias de que as atividades musicais na Polícia Militar de Minas Gerais

começaram no ano de 1835 na época do 4° Corpo Milit ar, hoje 3° BPM, sediado no

Município  de  Diamantina,  onde  a  primeira  banda de música  da  Polícia  Militar  foi

criada oficialmente.

A música militar esteve presente na Guerra do Paraguai(1864-1870), quando para

lá seguiram as bandas das tropas de linha e também os músicos dos Batalhões de

Voluntários. Há de destacar a presença dos músicos mineiros que foram incorporados

nos batalhões voluntários,  cujos  integrantes,  ao retornarem do campo de batalha,

disseminaram a música militar no meio civil.

Já  na  década  de  40,  há  fotos  e  relatos  de  militares  da  Força  Expedicionária

Brasileira embarcando para o “front” na Itália em 1944, portando seus instrumentos

musicais.

A influência da música militar  nas agremiações civis é tão  forte  que ainda hoje

algumas  bandas  civis  usam  uniformes  parecidos  com  a  farda  militar.  Em

contrapartida, a influência dos músicos civis foi responsável pela entrada da música

popular nos quartéis.

No dia 24/2/2012, foi criado através da Resolução nº. 4.194 Centro de Atividades

Musicais - CAM -, subordinado à Academia de Polícia Militar- APM. O CAM reúne as

agremiações musicais da PMMG, Associação Musical  Orquestra Show -  Amos -  ,

Bandas  1  e  2  e  Orquestra  Sinfônica,  todas  sediadas  na  APM.  Tais  agremiações

musicais realizam um importante trabalho na aproximação entre a Polícia Militar e a
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comunidade, repercutindo positivamente na atividade operacional  e na imagem da

Instituição, tendo como lema, “Segurança também se faz com música”.

A Polícia Militar de Minas Gerais, através das atividades desenvolvidas pelo CAM,

busca fortalecer a marca da instituição, transmitir a imagem de uma corporação altiva,

vibrante,  organizada,  disciplinada,  multifacetada  em  produtos  e  serviços  e,

principalmente, preparada para atender a comunidade do Estado.

Uma instituição forte e respeitada não se faz sozinha. Ela conta com colaboradores

da mesma estirpe, e para bem contextualizar esta assertiva, é mister enaltecer  o

elevado nível técnico dos músicos militares atualmente lotados no CAM. O elevado

preparo técnico profissional pode ser atestado pelos inúmeros elogios recebidos após

as  apresentações  realizadas  junto  à  comunidade.  O  músico  da  Polícia  Militar  de

Minas  Gerais  é  um  profissional  “sui  generis”,  pois,  além  das  competências  e

habilidades  necessárias  a  execução  de  seus  instrumentos  musicais,  eles  ainda

precisam dominar  as  competências  e  habilidades inerentes aos policiais  militares,

pois, muitas vezes são chamados a atuar em ocorrências policiais, por iniciativa ou

por solicitação.

A demanda pelos serviços prestados pelo CAM tem aumentado a cada dia. Os

músicos militares  da PMMG se fazem presentes:  nos cerimoniais  do  governo,  da

própria  Polícia  Militar,  da  Assembleia  Legislativa,  da  Câmara  Municipal  de  Belo

Horizonte, do Ministério Público de Minas Gerais, do Poder Judiciário, das Secretarias

do  Governo,  entidades  de  classe,  conselhos  comunitários,  estabelecimentos  de

ensino,  igrejas,  instituições reconhecidas  como prestação de serviços de  utilidade

pública e da comunidade Mineira.

Entre as várias atividades apoiadas podemos citar: programas culturais de rádios e

TV; solenidades relativas à Semana da Inconfidência, Semana da Pátria, Semana da

Polícia Militar  e grandes comemorações municipais que justifiquem a presença de

banda  de  música;  atos  religiosos,  a  pedido  das  autoridades  eclesiásticas

interessadas,quando  estes  atos  tiverem  caráter  de  excepcional  importância;

solenidades cívicas e militares, realizadas em teatros, cinemas, clubes e sedes de

organização; competições e demonstrações de destaque, com a presença de grande

público  e/ou autoridades;  campanhas de caráter  educativo;  retretas  públicas,  sem
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patrocínio  ou  fins  comerciais  ou  políticos;  desfiles  de  associações  patrióticas,

escolares e outros de especial importância, por ocasião de datas festivas, incluindo

ou não tropa da Polícia Militar; eventos esportivos.

O valor da música é inquestionável e é por isso que se busca cada vez mais a

valorização dos músicos militares lotados na PMMG. A contribuição desses valorosos

soldados, filhos de Minas, construiu um verdadeiro patrimônio cultural para o Estado,

que  deve  ser  reconhecido,  valorizado  e  preservado  em  face  das  suas  origens

históricas, dos serviços prestados atualmente e também pela sua especificidade, uma

vez que a música é uma arte cujo domínio necessita de abnegação, constituindo-se

num verdadeiro sacerdócio.

O dia 22 de novembro é o Dia Nacional de Santa Cecília, padroeira dos músicos, e,

por esse motivo, comemora-se também o Dia Nacional dos Músicos. Portanto, com

objetivo de que seja reconhecido em âmbito estadual o Dia do Músico Militar, o qual

servirá  para  eternizar  junto  a  sociedade  o  valor  dos  nossos  músicos  militares  e

também da gloriosa PMMG, contamos com o apoio desta Casa Legislativa para sua

aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI N° 3.390/2012

Declara de utilidade pública a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de

Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fed eração das Câmaras de Dirigentes

Lojistas de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Minas

Gerais - FCDL - foi fundada em 19/3/73 e é formada pelas Câmaras de Dirigentes

Lojistas  Municipais  do  Estado.  Ademais,  a  Federação  é  filiada  à  Confederação

Nacional de Dirigente Lojistas - CNDL.
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São finalidades da Federação: congregar e coordenar as Câmaras de Dirigentes

Lojistas  do  Estado  de  Minas  Gerais;  amparar  e  defender  os  interesses  dessas

entidades e de seus associados, representando-os junto ao Serviço de Proteção ao

Crédito - SPC - Brasil, aos poderes públicos no âmbito estadual, inclusive junto ao

Poder  Judiciário  na  qualidade de substituto  processual  na  forma dos  dispositivos

constitucionais; defender o princípio da liberdade, que se desdobra no campo político

sob a forma de democracia, e, no campo econômico, no primado da livre iniciativa;

prestar assistência técnica aos SPCs , bem como a outros serviços de interesse da

atividade comercial.

De mais a mais, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de

Minas Gerais visa: colaborar com as entidades congêneres na defesa dos interesses

do comércio; assistir e divulgar, através das Diretorias Distritais e Assessoria Técnica

Estadual, as CDLs e seus serviços; estimular as iniciativas e anteprojetos de lei que

possam contribuir para o desenvolvimento do comércio lojista, objetivando sempre os

interesses do País e do Estado, entre out!as contribuições para os seus interessados.

Mister se faz ressaltar que a entidade apresenta todos os requisitos legais dispostos

na Lei 12.972, de 1998, para ser declarada de utilidade pública estadual, razão pela

qual solicitamos aos nobres pares a aprovação da presente proposição.

- 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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.520/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o maestro Antônio Goes de Oliveira pelos 33 anos à

frente da Orquestra Harmonia de Jesus Cristo.

Nº 3.521/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. José Lopes da Conceição, maestro e Pastor, por

sua  dedicação  à  música,  em  especial  à  Corporação  Musical  Harmonia  de  Jesus

Cristo.

Nº 3.522/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Corporação Musical Harmonia de Jesus Cristo e com
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seus  membros  do  passado  e  do  presente  por  seus  50  anos  de  fundação.  (-

Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 3.523/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a inserção nos

anais da Casa da nota da Federação dos Trabalhadores Rodoviários de Minas com o

título "A mobilização de parte dos caminhoneiros quer retirar direitos dos rodoviários e

coloca em risco a população". (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.524/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  encaminhar  a  esta  Casa

Legislativa proposição que fixe o piso salarial para os advogados.

Nº 3.525/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da OAB-MG, pelo

transcurso do Dia do Advogado. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 3.526/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  encaminhar  a  esta  Casa

Legislativa proposição que fixe regras relativas à jornada de trabalho para a PMMGM

e o Corpo de Bombeiros Militar. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.527/2012, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Defensoria Pública do Estado pelos sete anos da criação e da

instalação  da  Defensoria  Especializada  na  Defesa  dos  Direitos  da  Mulher  em

Situação de Violência de Belo Horizonte. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 3.528/2012, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais pelos 70

anos de sua criação e pela concessão do título de cidadão honorário de Uberlândia

às autoridades ligadas ao setor jurídico. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.529/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet por sua posse como

Defensora Pública-Geral do Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.530/2012,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Prefeitura  Municipal  de  Contagem,  à  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Serviços

Urbanos  desse  Município  e  à  Autarquia  Municipal  de  Trânsito  e  Transportes  de

Contagem pedido de providências para que seja implantado quebra-molas, redutor de
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velocidade ou fiscalização eletrônica na Rua Cristal, no Bairro São Joaquim, entre as

Ruas  do  Ouro  e  Esmeraldas,  no  Município  de  Contagem.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Nº 3.531/2012,  do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita  seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Dr.  Fuad  Noman  pela  posse  como Secretário  de

Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de  Investimentos  de  Minas  Gerais.  (-  À

Comissão de Administração Pública.)

Nº  3.532/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidente da República pedido de providências para destinar 10% do PIB para a

educação. (- À Comissão de Educação.)

Nº  3.533/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência da Câmara dos Deputados pedido de providências para que se abram

negociações com os servidores das instituições federais de ensino superior - Ifes - em

greve.

Nº 3.534/2012,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério da Educação pedido de providências para que se abram negociações com

os servidores das Ifes em greve.

Nº  3.535/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência  do  Senado  Federal  pedido  de  providências  para  que  se  abram

negociações com os servidores das Ifes em greve.

Nº 3.536/2012, da Comissão do Trabalho, em que solicita sejam encaminhados ao

Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Estadual as notas taquigráficas

da 5ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para que se

apurem denúncias sobre as condições de trabalho e ensino das instituições federais

de ensino.

Nº 3.537/2012, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado aos

Senadores  da  República  e  Deputados  Federais  pelo  Estado  pedido  para  que

intercedam junto ao governo federal com vistas a viabilizar a abertura de negociações

com os servidores públicos em greve.

Nº  3.538/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidente da República pedido de providências para a abertura de negociações com
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os servidores públicos em greve.

Nº 3.539/2012,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  pedido  de  providências  para  a

abertura de negociações com os servidores públicos em greve.

Nº  3.540/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidente da República pedido de providências para que não promova o corte no

pagamento dos dias de paralisação dos servidores públicos em greve.

Nº 3.541/2012,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão pedido de providências para que

não promova o corte no pagamento dos dias de paralisação dos servidores públicos

em greve.

Nº 3.542/2012, da Comissão do Trabalho,  em que solicita seja encaminhado às

reitorias  e  diretorias  das  instituições  federais  de  ensino  superior  pedido  de

providências para que não promovam o corte no pagamento dos dias de paralisação

dos servidores públicos em greve.

Nº  3.543/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Organização Internacional do Trabalho as notas taquigráficas da 21ª

Reunião Ordinária  dessa Comissão e pedido de  providências  para impedir  que o

processo de modernização anunciado pela Cenibra resulte em demissão em massa e

precarização das condições  de  saúde e segurança dos trabalhadores,  bem como

para  que  se  empenhe  com  vistas  a  que  haja  entendimento  e  negociação  na

persecução desse objetivo.

Nº  3.544/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a apuração

de denúncias sobre ameaças de morte sofridas pelo Presidente da Federação dos

Trabalhadores na Indústria Extrativa de Minas Gerais e para a adoção de medidas

que garantam sua segurança e sua integridade física.

Nº  3.545/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  o

afastamento do Diretor do presídio de Jaboticatubas e dos Agentes Penitenciários

denunciados  por  tortura  de  presos  desse  estabelecimento  prisional  e  cópia  da
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decisão  judicial,  relativa  ao  caso,  elaborada  pelo  Juiz  Substituto  da  Comarca  de

Jaboticatubas.

Nº  3.546/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Delegacia  Regional  do  Trabalho,  ao  Ministério  do  Trabalho  e

Emprego,  à Procuradoria Regional  do  Trabalho da  3ª  Região,  à Superintendência

Regional  do  Trabalho  e  Emprego do  referido  Ministério  e  à  Procuradoria  Federal

Especializada do INSS em Belo  Horizonte  as  notas  taquigráficas da  21ª  Reunião

Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para impedir que o processo de

modernização  anunciado  pela  Cenibra  resulte  em  demissão  em  massa  e

precarização das condições  de  saúde e segurança dos trabalhadores,  bem como

para  que  se  empenhe  com  vistas  a  que  haja  entendimento  e  negociação  na

persecução desse objetivo.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Bosco.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa comunicações  da  Comissão Especial  da

Violência contra a Mulher e das Comissões de Segurança Pública, de Turismo e de

Transporte e dos Deputados Lafayette de Andrada (2) e Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, em primeiro lugar

queria cumprimentar os nossos pares pelo início de mais um semestre de trabalho; os

funcionários da Casa, extremamente diligentes e competentes nas suas funções; e

saudar os telespectadores da TV Assembleia.

Sr.  Presidente,  neste  meu  primeiro  pronunciamento  neste  semestre,  queria

manifestar minha alegria e minha satisfação por ter participado, há dois dias, de uma

cerimônia na Cidade Administrativa em que o Governador Anastasia, na presença do

Senador Aécio Neves, de centenas de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores do nosso

Estado e inúmeros parlamentares estaduais e federais, anunciou a continuação do

programa  Caminhos  de  Minas,  com  a  construção  de  1.900km  de  estradas,  de

rodovias no Estado, com investimentos de R$3.200.000.000,00, a serem aplicados

em benefício de 107 Municípios e atendendo 4 milhões de conterrâneos mineiros nas
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diversas regiões do Estado.

Sr. Presidente, quero dizer que presenciei o lançamento desse novo programa, ou

melhor, a continuação do programa, vamos dizer assim, com a presença de todos os

Prefeitos  beneficiados  por  essa  iniciativa  do  governo.  Todos  manifestaram  seu

sentimento de gratidão, sua alegria por essa grande iniciativa do governo de Minas

Gerais, do Governador Anastasia, de levar o progresso, o desenvolvimento, o bem-

estar e o conforto a milhões de mineiros que vivem em cidades ainda desprovidas de

um benefício tão primário como uma estrada asfaltada, um acesso asfaltado à sua

cidade. Hoje, felizmente, com essa iniciativa, esses mineiros terão sua prioridade, em

termos de solicitação ao governo, atendida pelo Governador Antonio Anastasia.

Sr.  Presidente,  essa  na  realidade  é  uma  iniciativa  que  revela  competência,

sensibilidade e sobretudo coragem, no momento, caros Deputados Carlin Moura e

Almir  Paraca, em que o mundo vive em crise,  em que o País  também vive suas

dificuldades.  É  muito  gratificante  observarmos  ações  positivas  do  governo  para

superar as dificuldades. A Assembleia trabalhou para que isso ocorresse, uma vez

que, no final do semestre, votamos e aprovamos o projeto do governo que autorizava

o recebimento de empréstimos do exterior a fim de que esse programa tivesse seu

início  e  andamento,  para  que  tudo  pudesse  ser  realizado.  É  muito  gratificante

observarmos essa ação, que, naturalmente, ajudará a mudar para muito melhor o

panorama do Estado de Minas Gerais.

Quero,  Sr.  Presidente, dizer  que minha cidade de Andradas foi beneficiada com

duas  obras.  Publicamente,  cumprimento  o  povo  de  minha  terra,  porque  ele  se

empenhou muito para que isso acontecesse. Hoje se considera que a obra prioritária

do meu Município de Andradas é exatamente seu contorno. Andradas possui 40 mil

habitantes. É uma cidade muito desenvolvimentista onde as pessoas têm bom padrão

de vida, possuem bom poder aquisitivo. É uma cidade equilibrada sob o ponto de

vista econômico e social. Andradas, felizmente, tem bom nível de emprego. Sua taxa

de desemprego é muito baixa, uma vez que existe diversidade em sua economia, que

traz  benefícios  muito  evidentes  à  sua  população.  Todavia  a  cidade  enfrenta

problemas por ser passagem para veículos que saem de uma região próspera do Sul

de Minas e se dirigem ao Estado de São Paulo, uma vez que a divisa com esse
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Estado fica a poucos quilômetros do Centro da cidade. Naturalmente isso acarreta

transtornos enormes para a população de Andradas. Caminhões pesados transitam

pelo Centro da cidade, causando problemas de toda ordem, como insegurança para a

população,  insegurança para  o  povo que ali  vive.  Há também transtornos para a

infraestrutura da cidade, que tem problemas sérios em razão desse tráfego pesado

que há dentro dela.

Já há bastante tempo vinha sendo feita essa solicitação, que, de forma mais direta,

vamos dizer assim, foi levada ao então Governador Aécio Neves. Ele prontamente

aceitou  a  solicitação  que  fizemos  e  criou  condições  para  que esse projeto  fosse

realizado. O projeto já está pronto. Felizmente, o Governador Antonio Anastasia deu

sequência, com muita força e interesse, à solicitação feita anteriormente. Ontem foi

marcada a licitação. Feito o edital, a licitação será realizada no dia 18 de setembro.

Daqui a pouco, teremos o início dessa obra, que mudará o perfil, o panorama desse

Município tão progressista que é Andradas, no Sul das nossas Minas Gerais.

Então, meu caro Presidente, quero manifestar aqui também o meu sentimento de

profunda  gratidão  ao  Governador  Anastasia  e  ao  Senador  Aécio  Neves.  Quero

cumprimentar as autoridades do Município, especialmente a ex-Prefeita Margot Pioli,

que  se  empenhou  para  que  isso  pudesse  acontecer.  A  Câmara  de  Vereadores

também esteve presente em peso no lançamento do programa, bem como o atual

Prefeito,  Ademir  Perez,  que cumpriu  seu papel  nessa questão.  Quero  destacar  a

importância da imprensa da cidade, que muito contribuiu para que esse benefício

pudesse  ser  destinado  ao  Município.  Então,  teremos,  no  dia  18  de  setembro,  a

abertura  do  processo  de  licitação.  O  valor  da  obra  já  está  definido  em

R$12.500.000,00. O trecho rodoviário terá uma extensão de pouco mais de 5km, e a

obra  será  iniciada  tão  logo  a  licitação  se  defina.  No  começo  do  ano  que  vem,

teremos, então, a realização plena dessa obra tão importante para o nosso Município.

Sr.  Presidente,  quero também anunciar  que outra  obra  na  cidade foi  aprovada.

Trata-se da duplicação da rodovia que sai da cidade de Andradas e vai em direção ao

Estado de São Paulo,  uma vez que a divisa com São Paulo está muito próxima.

Parece-me que a distância é de aproximadamente 10km, mas será feita a duplicação

de pouco mais de 5km. Já há autorização para que o projeto executivo seja realizado,
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e essa obra será feita no próximo ano. Então, meu caro Presidente, eu queria dar

vazão à nossa alegria pela realização dessas importantes obras em todo o Estado de

Minas Gerais, as quais são de grande importância para o desenvolvimento e para o

conforto do nosso povo.

Sr.  Presidente,  em  rápidas  palavras,  gostaria  de  dizer  que  a  campanha

Assine+Saúde,  realizada  pela  Assembleia  de  Minas  Gerais,  está  tendo  um

andamento  extremamente  positivo.  A Assembleia  já  colheu,  meu  caro  Presidente

Carlin Moura, praticamente 300 mil assinaturas. Além disso, várias entidades estão

trabalhando por Minas Gerais, tais como a Associação Médica de Minas Gerais, a

Associação Mineira de Municípios, o Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde

de Minas Gerais - Cosems -, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, a Defensoria

Pública do Estado de Minas Gerais e várias outras entidades que estão coletando

assinaturas nas diversas cidades do nosso Estado.

Sr. Presidente, temos, portanto, a segurança de que atingiremos o nosso objetivo,

uma vez que a Assembleia de Minas Gerais está comandando esse programa em

nível  de  Brasil.  No dia  27 de  agosto  próximo,  traremos aqui,  com o  aval,  com a

grande participação, com o interesse total e com a sensibilidade do nosso Presidente

Dinis Pinheiro, os Presidentes das comissões de saúde das assembleias legislativas

do Brasil inteiro. A finalidade desse encontro é fazer com que eles se inteirem do que

está  sendo  feito  aqui,  em  Minas  Gerais,  e  possam  também  participar  dessa

campanha, que, sem dúvida alguma, será de grande importância para a definição dos

recursos financeiros para o financiamento da saúde em nosso País. Em contato, por

telefone, com alguns desses Presidentes, percebemos que estão dispostos a iniciar

os trabalhos antes mesmo da reunião que será realizada no dia 27 de agosto.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Prezado Deputado Carlos Mosconi, Presidente da

Comissão de Saúde, primeiramente faço este aparte para cumprimentar V. Exa.; o

nosso Presidente da Assembleia, Deputado Dinis Pinheiro; e todos os parceiros da

Caravana da Saúde, que tem percorrido diversas regiões deste Estado em busca da

participação efetiva dos cidadãos mineiros na coleta de assinaturas. Essa ação tem

por  objetivo  apresentar  ao Congresso Nacional  o projeto para modificação na lei,

garantindo uma participação mais efetiva do governo federal nos investimentos da
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saúde.

Essa primeira etapa foi coroada de sucesso em todos os lugares em que V. Exa. e

toda a equipe estiveram. De alguns lugares, tivemos notícia; em outros, tivemos a

oportunidade de participar, e sabemos que a adesão dos mineiros e das mineiras tem

sido cada dia maior. Deputado, tenho a certeza de que a segunda etapa da Caravana

da Saúde será de um sucesso até maior do que teve essa primeira etapa. Como

parceiro,  digo que estamos firmes nessa segunda etapa.  Agradeço a V.  Exa.,  em

nome da minha cidade de Araxá e da região do Alto Paranaíba, por Araxá ter sido

escolhida para receber a Caravana da Saúde no próximo dia 30. Com certeza, lá

mobilizaremos  todas  as  lideranças  políticas,  sobretudo  as  que  atuam,  direta  ou

indiretamente, na saúde, para estarem conosco no próximo dia 30, na sede do Sest-

Senat. A partir do meio-dia, receberemos V. Exa. e toda a comitiva dessa caravana,

que acalenta a esperança de uma saúde melhor para as nossas Minas Gerais e para

o Brasil. Então, parabéns! Muito obrigado pela oportunidade.

O Deputado Carlos Mosconi* - Sou eu que agradeço, Deputado Bosco. Realmente

V.  Exa.  tem  razão.  No  próximo  dia  30,  a  Caravana  da  Saúde  irá  a  Araxá  por

solicitação veemente de V. Exa., e com certeza Araxá participará ativamente desse

programa.  No  dia  23,  iremos  também  a  Conselheiro  Lafaiete,  graças  a  uma

solicitação feita,  com muita ênfase, pelo Deputado Glaycon Franco, que está aqui

conosco. Ele solicitou também, com muita insistência, a nossa ida à cidade.

Fico feliz em dar essas notícias aqui, porque temos uma expectativa muito positiva

em relação ao sucesso dessa campanha, que pretende mudar o perfil, o panorama e

a condição de saúde da população brasileira.

Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Com a palavra, o Deputado Sargento

Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, telespectadores da TV Assembleia, Líder Bonifácio Mourão, quero trazer

aqui uma boa notícia, uma medida providencial do Governador Anastasia em relação

à equoterapia do Regimento de Cavalaria de Minas.
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Deputado  Bonifácio  Mourão,  a  equoterapia  realiza  um  trabalho  extremamente

valoroso com crianças e jovens portadores de autismo, de síndrome de Down e de

outras diversas situações que, do ponto de vista médico, envolvem essas crianças e

adolescentes.  O  tratamento  com  os  cavalos,  a  equoterapia,  no  Regimento  de

Cavalaria de Minas, tem um efeito extremamente favorável,  alcançando resultados

muito positivos.

Realizamos nesta Casa audiência pública para tratar dessa questão, pois faltava

uma  equipe  interdisciplinar  da  área  médica,  fonoaudiólogos,  fisioterapeutas  e

psicólogos,  para  desenvolver,  junto  ao  Regimento  de  Cavalaria  de  Minas,  esse

tratamento.

Centenas  de  famílias  têm  procurado  esse  centro  de  treinamento.  Na  semana

passada estivemos  lá  na  cavalaria  para  reinaugurar  o  famoso Cercat,  que  é  um

centro  de  equoterapia  ligado  à  Polícia  Militar,  especialmente  ao  Batalhão  do

Regimento de Cavalaria de Minas, o conhecido Batalhão da Cavalaria.

Portanto, Deputado Bonifácio Mourão, fizemos uma audiência pública e aprovamos

um requerimento em que pedíamos ao Governador que não deixasse esse centro

fechar  as  portas.  Afinal,  ele  era  necessário  e  o  seu  alcance  social  era  muito

importante. Na verdade, centenas de famílias esperavam essa decisão do governo.

Então, quero cumprimentar o nosso Governador, já que sempre temos o hábito de

cobrar do governo políticas públicas e ações quando algum setor da administração

pública  do  Estado  não  vem  sendo  executado  a  contento  da  população.  Porém,

fizemos a audiência pública no dia 15/7/2011 para discutir  esse problema.  No dia

3/5/2012 tivemos uma agenda com o Secretário de Saúde Antônio Jorge e cobramos

dele  essa  parceria.  Inicialmente  a  Secretaria  estava  liberando  R$300.000,00  de

aporte  para  contratação  de  uma  fundação  a  fim  de  que  se  contratassem  os

profissionais  da  área  de  saúde  com  vistas  à  manutenção  desse  convênio  e  ao

tratamento. Porém, isso não foi possível, não houve condições de executar através

da fundação, mas o Governador determinou que os profissionais da área da saúde

também participassem por meio de convênio com a Fhemig, com a presença de seu

Presidente,  Dr.  Antônio Carlos, pessoa muito boa,  que sempre nos atende com a

maior presteza e atenção, profissional competente e muito empenhado nessa área.
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Sr. Presidente, não poderia deixar de externar meus cumprimentos ao Governador

Anastasia  e  parabenizá-lo  por  essa  medida  acertada,  que  muito  contribuiu  para

tranquilizar essas famílias que têm filhos com problemas médicos, como autismo e

síndrome de Down, ou seja,  problemas que necessitam de tratamento à base de

equoterapia. Assim, cumprimento o Governador e o parabenizo pela ação. É muito

bom  sabermos  que  o  Governador,  em  que  pese  a  chefiar  uma  administração

gigantesca de um Estado com 853 Municípios, está atento a questões pontuais, que

requerem muita  sensibilidade por  parte  do governante.  Espero  que o  Governador

tenha oportunidade de fazer uma visita ao Centro de Tratamento de Equoterapia do

Batalhão do Regimento de Cavalaria  de Minas,  que por  sinal  tem um simbolismo

muito  forte para a instituição Polícia Militar,  pois  dali  saíram os dois  embriões da

PMMG: as duas companhias do Regimento de  Cavalaria  de Minas,  fundadas em

9/6/1775.  Esse batalhão tem uma história,  um simbolismo muito forte porque é o

embrião da Polícia Militar  e presta esse trabalho relevante à sociedade. Por  essa

razão, não poderia deixar de fazer esse cumprimento aqui.

Por  outro  aspecto  também  gostaríamos,  Líder  Deputado  Bonifácio  Mourão,  de

cumprimentar o Governador. Estivemos lá agora. Ontem, terça-feira, acompanhamos

o lançamento do programa Caminhos de Minas, pelo qual o governo pretende investir

3,2 bilhões de reais nos chamados Links Faltantes.

É  um  investimento  que  impulsionará  ainda  mais  o  desenvolvimento  de  Minas

Gerais. Portanto, o nosso Governador merece nossos cumprimentos.

Deputado  Bonifácio  Mourão,  praticamente  toda  a  base  de  governo  estava

acompanhando o lançamento do programa. Conhecemos bem o Estado.  Tenho a

oportunidade de estar aqui exercendo o quarto mandato e já conheço 700 Municípios

do  Estado  pessoalmente  -  conheço  todas  as  regiões,  todas  as  extremidades  do

Estado. Sabemos perfeitamente quando o governo determina uma ordem de serviço

para que se inicie um processo de asfaltamento de rodovias. Algumas esperavam por

isso há mais de 100 anos. Hoje isso se torna uma realidade com a medida assinada

pelo Governador Anastasia.

Tenho certeza de que tal medida impulsionará o desenvolvimento de centenas de

cidades em nosso Estado e facilitará e melhorará, como disse o próprio Governador e
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é de conhecimento de todos nós, o transporte do Município - nas áreas da saúde,

educação e segurança pública. Ou seja, essa mobilidade, esse transporte facilita a

vida.  Um  simples  comerciante,  um  caixeiro-viajante,  que  normalmente  evita  uma

estrada de terra para que seu veículo não seja danificado, passa a visitar mais um

Município  quando há ligação asfáltica.  Ele  leva  seus produtos,  suas mercadorias,

aquece o comércio local,  o que gera tributos,  desenvolvimento,  emprego e renda.

Portanto, sabemos da grandeza e do acerto dessa medida de asfaltar esses “links”

faltantes, Deputado Bonifácio Mourão, como anunciado pelo Governador, que está

muito preocupado com todo o desenvolvimento do Estado.

Então, não poderia, Deputado Bonifácio Mourão, deixar de cumprimentar o governo

por  essa  medida.  O  empréstimo  foi  aprovado  por  nós,  aqui  na  Assembleia,  o

Governador foi autorizado a contraí-lo nos organismos internacionais. Esse dinheiro

está sendo revertido em benefícios para todo o Estado. Conhecemos bem o nosso

Estado, temos 853 Municípios e sabemos da necessidade desses “links” faltantes,

desses pequenos trechos que ainda precisavam ser asfaltados.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,

estamos acompanhando atentamente o pronunciamento de V.  Exa.,  que começou

com a equoterapia.  Quero dar  meu testemunho agora,  na abertura  da  Exposição

Agropecuária de Governador Valadares. Passaram alguns cavalos, exatamente na

prática  da  equoterapia,  com  algumas  pessoas  com  deficiência.  Todos  foram

extremamente  aplaudidos,  exatamente  pela  humanidade  e  pela  eficiência  do

tratamento. Percebemos isso perfeitamente.

Quanto à parte que V. Exa. aborda do programa do governo Anastasia Caminhos de

Minas, realmente V. Exa. está sendo feliz, porque o governo fará cerca de 7.600km

de asfalto em Minas Gerais, dando prosseguimento ao grande programa Proacesso,

do governo Aécio-Anastasia. Foram cerca de 7.600km só no início, nas primeiras 63

licitações. O governo lançou, na última segunda-feira, mais 10 projetos. Serão mais

quase 3.000km de asfalto e, além disso, serão beneficiados cerca de 350 Municípios

de Minas Gerais, como V. Exa. disse. Todas as pessoas estão sendo beneficiadas,

sejam escolas, seja a área da saúde,  seja o produtor rural,  seja o trabalhador.  O

governo está voltando os olhos para o interior e, sobretudo, para o meio rural.
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Hoje mesmo, na reunião de lideranças, conversávamos sobre a importância desse

projeto do governo que chega agora à Assembleia. Nós o discutiremos e o votaremos

e,  evidentemente,  procuraremos  fazê-lo  com o  maior  cuidado  e  rapidez possível,

pelos benefícios que traz o programa Caminhos de Minas às áreas de segurança

pública,  de  saneamento  básico  e  assim  por  diante.  São  projetos  extremamente

importantes  que  o  governo  está  mandando  para  esta  Casa.  Nós,  com  certeza,

cuidaremos  deles  e  os  aprovaremos,  na  medida  do  possível  e  com  a  urgência

possível.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço, Líder Mourão. Tenho a certeza de

que esse programa vai trazer benefícios para milhares de pessoas em nosso Estado.

Sabemos  que  30km  ou  40km  de  estrada  de  chão,  quando  são  asfaltados,

transformam a cidade, facilitam desde a vida do pequeno comerciante, que leva as

suas mercadorias em seu veículo, muitas vezes já usado, bem difícil de trafegar por

uma estrada de terra, até a vida do estudante. Acontece de o estudante querer ir para

uma cidade vizinha, mas muitas vezes não ter ônibus para fazer aquele percurso pelo

motivo de a estrada ser de chão.

Então  o  benefício  é  enorme.  O impacto  social  é  de  muita  grandeza  quando  o

Governador  traz  obras  dessa  magnitude,  dessa  envergadura.  Portanto  não

poderíamos deixar aqui de enaltecer a medida e dizer que ela é muito acertada e

trará inúmeros benefícios. Assim, mais uma vez, parabenizo o Governador Anastasia.

Resgatando a fala do Líder Mourão, esse Caminhos de Minas é a continuidade do

Proacesso, já que o Governador Aécio Neves, durante o período de oito anos em que

governou Minas, conseguiu levar asfalto a 225 Municípios onde, há mais de séculos,

não tinha essa possibilidade. É a forma de fazer a interligação. Assim, sobre o asfalto

de uma estrada que era de terra, cheia de buracos, de dificuldades, quando este

chega, não se trata apenas da questão fria de dizer que ele está chegando, mas que

traz consigo dezenas de benefícios, o desenvolvimento e a esperança para aquela

comunidade. Isso é muito importante. Também vi o Governador dizer da ligação de

distritos que não são ligados por interligação asfáltica até a sede do Município. Isso é

muito importante. Com certeza esse distrito vai crescer e produzir melhor.

V.  Exa.  traz  uma  informação  muito  importante,  o  escoamento  da  produção  da
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agricultura,  da  pecuária,  do  leite  que  está  sendo  produzido  nesses  Municípios

menores. A dificuldade é enorme e não tem, às vezes, como vender a mercadoria.

Então o asfalto não é tratado como se fosse um concreto frio; é muito mais que isso.

Ele  representa  esperança,  desenvolvimento,  geração  de  emprego,  de  renda  e,

obviamente, tudo isso é uma consequência positiva, um impacto positivo, trazendo

benefícios para toda a população de Minas Gerais.

Destaco assim, novamente, duas medidas, uma pontual, mas de uma sensibilidade

humana, que trará um conforto e um alento às famílias dos filhos com autismo, com

síndrome de Down.  Trata-se  da  reinauguração do Cercat,  com a  cessão de seis

profissionais da saúde para o convênio estabelecido com o Regimento de Cavalaria.

Cumprimento, inclusive, os policiais de Cavalaria que lidam com a equoterapia. Isso é

algo fantástico, que nos comove e deve continuar.

O Governador está de parabéns. Tinha aqui o dever de consciência de vir a esta

tribuna.  Gosto  muito  de  cobrar,  mas  também  de  cumprimentar  e  parabenizar  o

Governador Anastasia.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glaycon Franco.

O Deputado Glaycon Franco - Sr. Presidente, Srs. Deputados, servidores da Casa,

telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, inicialmente queremos

agradecer a esta Casa, em especial ao Presidente Dinis Pinheiro, que nos pediu para

representar  o  Poder  Legislativo  na  I  Conferência  Estadual  do  Desenvolvimento

Regional,  etapa  que  precede  a  conferência  nacional.  É  uma  atitude  de  extrema

importância do nosso Governador, que demonstra a sua sensibilidade, seu espírito

público e, acima de tudo, seu poder de visão. Entendemos que, mais uma vez, Minas

Gerais dá o exemplo e é vanguardista nesse empreendimento, até porque, para que

o  Estado  tenha  um  desenvolvimento  uniforme  e  as  desigualdades  sejam  nele

minoradas, nosso trabalho precisa começar pelas discussões, pelas conferências e,

principalmente, pelas políticas públicas voltadas para isso.

Portanto quero agradecer penhoradamente a esta Casa por ter sido escolhido seu

representante e enaltecer a atitude do Governador, que tem essa visão. É mais do

que certo que Minas Gerais, que é o 4º Estado do Brasil em dimensão territorial e o 2º
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em população e, portanto, é o espelho da confederação, dê esse exemplo de política

pública,  que  vai  levar  o  dedo  do  Estado  para  várias  regiões,  favorecendo

principalmente as qualidades e as riquezas naturais para que não tenhamos mais de

conviver, como acontece hoje, com grandes aglomerados concentrados em alguns

pontos do Estado que não têm o desenvolvimento que poderiam ter. Entendemos que

essa  será  a  maneira  mais  eficaz  para  que  o  Estado  tenha  um  desenvolvimento

uniforme.

Mas o que nos motiva a ocupar esta tribuna nesta tarde é a audiência pública da

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização desta Casa, sobre a malfadada

BR-040, que realizamos no dia 9 de julho, na cidade-polo do Alto Paraopeba, minha

cidade  natal,  Conselheiro  Lafaiete.  Aproveito  para  agradecer  aos  Prefeitos,  aos

Vereadores e a todos os que estiverem presentes nesta audiência, mas as notícias

não são as melhores.

Esteve lá o Dr. Alexandre de Oliveira, representante do DNIT, deixando bem claro

que o projeto da duplicação ainda não existe e não está nem no papel. O que talvez

exista é apenas uma licitação, prevista para acontecer agora em agosto, mas apenas

para  o  recapeamento  -  a  bem  dizer,  uma  maquiagem  -  de  Belo  Horizonte  a

Conselheiro Lafaiete. A verdade é que a situação continua a mesma, e a BR-040, a

primeira a ser asfaltada no Brasil, tem hoje índices alarmantes de acidentes, sendo

considerada a nova rodovia da morte. Sabemos que ela já ultrapassou a BR-381 em

número de vítimas fatais, que foram 124 só no primeiro semestre deste ano. O pior

trecho é o que vai de Ouro Preto a Ressaquinha, com o asfalto em estado de grande

precariedade.

Fato é que ficamos alarmados com as informações que recebemos, que são as

piores  possíveis,  e  resolvemos  apresentar  vários  requerimentos  na  Comissão  de

Assuntos Municipais. O representante do DNIT disse-nos também que a ANTT vai

participar, e a informação mais recente que temos é que, no início do ano que vem,

será  feita  uma  licitação  para  transferir  a  duplicação  da  BR-040  para  a  iniciativa

privada. Quer dizer, embora a Presidente tenha prometido, quando esteve em Minas

Gerais,  que a duplicação, principalmente desse trecho,  seria feita antes  da Copa,

ainda não há nada de concreto. O que existe são falácias; o que existe é, talvez, uma
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concessão para a iniciativa privada. Isso nos preocupa muito, porque quem vai querer

assumir  a BR-040 no estado de precariedade em que ela está? Quem vai  querer

fazer uma obra desse porte e quanto tempo isso vai levar? A Copa de 2014 está

batendo às nossas portas, e a situação da BR-040 continua a mesma. Não podemos

mais aceitar isso. Já nos reunimos com o Ministério Público, que está ciente dessas

informações,  e  vamos  continuar  fazendo  quantas  audiências  públicas  forem

necessárias para que o problema da BR-040 seja de fato resolvido. Não podemos

mais aceitar que a situação dessa rodovia continue como está.

Outra informação que nos foi dada é que a tão falada Via do Minério - uma via

paralela à BR-040, que vai tirar os caminhões da estrada, os principais responsáveis

pelo grande número de acidentes e pelo mau estado do asfalto, pois sabemos que

aquele é um pó corrosivo e, além de ser tóxico, causa erosões na manta asfáltica,

dificultando a drenagem e cada vez mais prejudicando as sinalizações - dependia da

liberação do governo do Estado no que se refere a questões ambientais.

Aproveito a oportunidade para agradecer ao nosso Líder do Governo, que se faz

presente, Deputado Bonifácio Mourão. Tão logo tomei ciência dessa questão, pedi-lhe

que fizéssemos uma audiência com o nosso Governador,  Prof.  Antonio Anastasia,

que de pronto nos atendeu e procurou conhecer essas informações, e de fato não

existe  nenhuma  pendência  ambiental.  Hoje  a  questão  ambiental  está  totalmente

liberada,  inclusive  a  Supram  já  deu  a  licença  prévia,  a  licença  para  o

empreendimento.  Estive  reunido,  recentemente,  com  o  representante  da  Vale,  a

empresa responsável pela obra da Via do Minério, e as obras começarão. O prazo é

de aproximadamente um ano para serem concretizadas, e vamos conseguir tirar da

BR-040, principalmente do trecho que vai do trevo de Ouro Preto a Congonhas, mais

de 100 caminhões que circulam por ali. Sabemos que é uma medida paliativa. Várias

outras mineradoras transitam por ali, mas a Vale está fazendo a sua parte e vai nos

entregar essa obra. Essa é a notícia boa que tenho para trazer. Ou seja, dentro de um

ano, um investimento de quase R$150.000.000,00, e a Via do Minério vai sair. A Vale

está  assumindo  esse  compromisso  conosco,  mas  vamos  resolver  em  parte  esse

problema, porque sabemos que circulam ali mais de 500 caminhões por dia. É uma

medida  paliativa.  O  que  de  fato  precisa  ser  feito,  Sr.  Presidente,  é  a  tão  falada
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duplicação  da  BR-040,  principalmente  nesse  trecho  que  hoje  compreende  a

microrregião  do  Alto  Paraopeba  e  do  Vale  do  Piranga,  a  que  mais  cresce

economicamente, onde várias pessoas transitam para seus empregos e onde há o

escoamento da produção. É essa a situação. Não há um final de semana sem que

ocorra um acidente nesse trecho da BR-040. São várias pessoas sendo vitimadas, e

não podemos aceitar uma situação como essa.

É desse jeito que estamos aqui trabalhando. Vamos fazer as audiências públicas

que tiverem que ser  feitas,  quantas forem necessárias,  vamos cobrar do governo

federal  e dos  Deputados Federais,  que são muito bem votados na nossa região,

porque  é  um  absurdo  a  situação  em  que  se  encontra  o  trecho  da  BR-040,

principalmente o trecho do trevo de Ouro Preto ao trevo de Ressaquinha. Para lá já

está  duplicado,  e  aqui  para  cima  a  situação  não  é  igual  à  situação  em  que  se

encontra esse trecho.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Glaycon Franco, estamos

acompanhando o pronunciamento de V. Exa., que está procurando fazer justiça ao

trabalho do governo Anastasia-Alberto Pinto Coelho. Ao mesmo tempo em que V.

Exa.  mostra  que  foi  prontamente  atendido  pelo  Governador,  mostra  também  o

descaso  do  governo  federal  no  caso  específico  da  BR-040.  Aproveito  esta

oportunidade  para  dizer  que  na  BR-381,  que  liga  Governador  Valadares  a  Belo

Horizonte, a situação é a mesma ou pior  ainda. Inclusive a Rodovia 381 Norte é

conhecida, lamentavelmente, como a Rodovia da Morte. O governo está insensível.

Todos os apelos já foram feitos e toda hora se anuncia o início dessa estrada, os

editais, e nada começa. Ultimamente se fala em editais de Belo Horizonte até o Rio

Una, que é até o Beléus, e nem esses editais saem. A rodovia não sai do papel, como

não sai do papel o metrô, o Anel Rodoviário, e assim por diante.

No lançamento do programa Caminhos de Minas, feito pelo Governador Anastasia

na  última  segunda-feira,  o  Senador  Aécio  Neves  chamou  a  atenção  para  esse

descaso da Presidente Dilma Rousseff com seu Estado, o Estado de Minas Gerais,

onde ela nasceu. Isso não pode continuar acontecendo.

Então precisamos aproveitar  essas oportunidades para chamar a atenção sobre

essas questões, conforme V.  Exa. está fazendo muito bem. Mesmo com todas as



246
____________________________________________________________________________

dificuldades, assim como têm todos os Estados e Municípios brasileiros, em razão de

a  arrecadação estar  concentrada  em Brasília,  o  governo de  Minas  tem  realizado

obras  importantes.  Conforme  acabamos  de  debater  com  o  Deputado  Sargento

Rodrigues,  na  última  segunda-feira,  o  Governador  Anastasia  lançou  o  Programa

Estruturador  Caminhos  de  Minas,  que  dá  continuidade  ao  Proacesso  -  um  dos

maiores programas do governo Aécio Neves - e asfaltará aproximadamente 7.600km

de estrada. Portanto está chegando, na Assembleia Legislativa, mais um projeto, o

Caminhos  de Minas,  que,  além do  programa na área  da  saúde,  do  saneamento

básico e da segurança pública,  está contemplando a melhoria e a construção de

estradas vicinais, o que é fundamental principalmente para o interior do Estado de

Minas Gerais e, sobretudo, para o produtor e o trabalhador rural.

Estou dizendo isso porque, numa oportunidade como esta, vemos o sacrifício que o

governo  Anastasia  está  fazendo,  saneando  as  finanças  do  Estado  nessa  crise

internacional,  num  problema  complicado  que  encontramos  com  a  União,  que

concentra  os  recursos,  e  com  os  Estados  vivendo  de  pires  nas  mãos.  O  nosso

Governador está conseguindo dar a volta por cima e construir importantes obras para

o povo de Minas Gerais. Obrigado pelo aparte.

O Deputado Glaycon Franco - Obrigado, Deputado Bonifácio Mourão, pelo aparte,

que engradecerá muito o nosso pronunciamento.

Sr. Presidente, para finalizar,  essa é a situação que nos preocupa bastante. Por

meio  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  convocaremos

novamente o DNIT e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que, parece, é

quem  assumirá  essa iniciativa  da  concessão para  a  iniciativa  privada.  Queremos

saber como serão esses moldes e essa parceria, assim como onde serão as praças

de pedágio. Precisamos ter a noção clara disso. Não podemos acreditar que o povo

mineiro terá de pagar essa conta. Não aceitamos uma situação dessa. Queremos é

muito esclarecimento. A todo instante, cobraremos e, quantas vezes for necessário,

faremos uso desta tribuna e das audiências públicas.

Sr. Presidente, a única maneira de conseguirmos resolver esse problema da BR-

040 é sentar os joelhos no chão e pedir  a intervenção divina. Espero que o povo

mineiro  do Alto Paraopeba e do Vale do  Piranga não precise  tomar  uma medida
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dessa.  Acreditamos  que  o  governo  federal  fará  cumprir  sua  palavra  e  seu

compromisso com as cidades e as regiões, e esperamos que a BR-040, conforme já

dissemos várias  vezes, a primeira do Brasil  a  ser asfaltada,  tenha um tratamento

decente. Era o que tinha a dizer.

O Sr.  Presidente (Deputado Elismar  Prado)  -  Com a palavra,  o  Deputado Almir

Paraca.

O Deputado Almir  Paraca* -  Sr.  Presidente,  Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

público presente, imprensa e telespectadores da TV Assembleia, o que nos traz a

esta tribuna nesta tarde são algumas questões relacionadas com a região Noroeste,

onde  temos  uma  militância  mais  forte,  assim  como  a  nossa  querida  cidade  de

Paracatu.

Como já comentado aqui por muitos... Parabenizamos o Governador Anastasia pela

evolução do Programa Estruturador Caminhos de Minas, que, na região Noroeste,

está completando nesta etapa dois trechos muito importantes. Um deles é o que liga

a cidade de Arinos ao  entrocamento das cidades de Urucuia  e  Riachinho,  o  que

praticamente garantirá o acesso da região Noroeste à região Norte por asfalto. Está

ainda se definindo o trecho entre Urucuia e Pintópolis para garantir, de fato, o acesso

pleno da região Noroeste, ou melhor, uma via de Brasília diretamente para o Norte de

Minas, atravessando a região Noroeste.

Também  uma  reivindicação  muito  antiga  de  duas  cidades  da  região  Noroeste,

Paracatu e Brasilândia, que é o asfaltamento do trecho que, além de ligar essas duas

cidades, tem um papel muito importante no escoamento da produção agrícola dos

Municípios de Paracatu, João Pinheiro e Brasilândia, particularmente, na região do

Entre-Ribeiros,  onde  estão  concentradas  as  áreas  irrigadas  do  Município  de

Paracatu. Portanto é uma conquista que queremos dividir com todos os produtores

rurais  da  região  do  Entre-Ribeiros  de  Paracatu,  na  realidade,  com  a  classe  dos

produtores rurais de nossa região, pela importância desse trecho para toda a região

Noroeste. Sabemos que a região tem sido alvo de implantação de grandes projetos

agropecuários,  particularmente  das  destilarias,  que  estão  encontrando  ainda,  na

região, áreas agricultáveis muito boas, com água e com um custo bem mais barato da

terra do que na região do Triângulo, onde se concentram as destilarias do Estado de
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Minas  Gerais.  Então,  mais  uma  vez,  agradecemos  ao  Governador.  Tivemos  a

oportunidade de registrar  esse apelo da região Noroeste, especialmente Paracatu,

Brasilândia e João Pinheiro, pelo asfaltamento desse trecho. Ficamos muito felizes

com a autorização da licitação do projeto, anunciada, há dois dias, pelo Governador

Anastasia na Cidade Administrativa.

Há  ainda  muitos  outros  trechos  que  ligam  cidades  da  região  Noroeste  e  que

precisam ser incluídos. Esses pedidos, essas solicitações e requerimentos já foram

objeto  de  manifestação  nesta  Casa.  Esperamos  que  o  Governador  continue

atendendo à região Noroeste nas próximas licitações, no planejamento de extensão e

de expansão, por meio do Programa Estruturador Caminhos de Minas.

Gostaria também, Sr.  Presidente, de retomar um assunto que temos tratado,  ao

longo dos últimos anos, principalmente na relação com o Congresso Nacional, sobre

a discussão da mudança dos “royalties” no Brasil. Houve, no início do mês de junho,

um amplo esforço de comunicação por parte do governo do Estado para que uma

campanha tomasse conta do Estado de Minas Gerais. Aliás, abraçamos a campanha

“Minério  com  Justiça”,  por  entender  que  ela  é  fundamental  para  produzir  justiça

minerária  em  Minas  Gerais  e,  principalmente,  para  atender  a  uma  reivindicação

antiga das cidades mineradoras,  que não conseguem nem mesmo compensar  os

danos  ambientais  dos  quais  são alvo  por  parte  das mineradoras  com o  que têm

recebido de “royalties” nos últimos anos. Isso ocorre com a nossa querida Paracatu.

Temos hoje uma mina a céu aberto, que praticamente invade a área urbana, trazendo

diversos transtornos para a população de Paracatu. Atualmente estamos promovendo

uma comunicação oficial com a mineradora de ouro Kinross, e realizaremos, no dia 5

de setembro, uma audiência pública para que essa empresa apresente os estudos

realizados para a indenização e a desocupação das áreas críticas vizinhas à mina e

ocupadas pela população de Paracatu.

Os transtornos são muito grandes, como o barulho excessivo das máquinas que

operam  na  mina,  incomodando  excessivamente  a  população  vizinha  da  mina;  a

poeira que atinge a cidade, principalmente nestes tempos, é assustadora; além dos

comprometimentos ambientais naturais de uma mina daquela extensão a céu aberto,

a qual movimenta milhares de toneladas de estéril  por dia.  Estão transportando o
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Morro do Ouro para o Vale do Machadinho. Espero termos a capacidade de fazer com

que  as  mineradoras  de  Paracatu  compreendam  a  situação  e  colaborem  com  o

desenvolvimento sustentável da cidade.

É preciso registrar que as mineradoras participaram de um esforço nosso associado

a  diversas  outras  lideranças  e  capitaneado  pela  Agência  de  Desenvolvimento

Sustentável  de  Paracatu.  Refiro-me  à  elaboração  do  Plano  de  Desenvolvimento

Sustentável - Paracatu 2030 -, que projeta medidas para além de um diagnóstico,

considerando a urgente necessidade de diversificar a base produtiva do Município, a

fim de que, daqui a 20, 25 ou 30 anos, tenhamos condições efetivas de reduzir o

impacto  do  final  da  mineração  no  Município.  E  as  mineradoras  de  Paracatu

participaram disso, ajudaram na elaboração desse plano. Agora é preciso avançar.

Estamos discutindo com a direção das duas mineradoras instaladas em Paracatu a

forma  de implementação  do  Plano  de  Desenvolvimento  Sustentável  de  Paracatu,

porque, por mais bem elaborado que ele tenha sido,  ainda que suas proposições

sejam as melhores possíveis, ele não valerá nada se não for colocado em prática.

A literatura do desenvolvimento sustentável preconiza que, após a elaboração de

um  plano,  que  tem  de  ser  a  mais  participativa  possível,  é  fundamental  que  se

constitua um fundo que financie a implantação desse plano.  Acreditamos que,  no

caso de Paracatu, as empresas mineradoras, tanto do Grupo Votorantim quanto da

Kinross,  são  as  principais  responsáveis  pela  implantação  do  Plano  de

Desenvolvimento Sustentável  de Paracatu.  Portanto, mais uma vez, registramos o

desejo  e  a  cobrança  do  povo  de  Paracatu  para  que  parte  dos  “royalties”  e  da

responsabilidade  social  das  mineradoras  constituam  o  fundo  de  desenvolvimento

sustentável de Paracatu, a fim de financiar o desenvolvimento, a diversificação da

base produtiva desse Município e também para garantir a redução do impacto do final

da  mineração,  garantindo  a  responsabilidade  social  das  mineradoras  naquele

Município.

Queremos registrar  a manifestação,  no Plenário,  dos profissionais  da saúde, do

Sind-Saúde, e dizer a todos que nós, da Bancada do PT, estamos juntos com vocês

em seus movimentos e em suas reivindicações. Hoje, pela manhã, tive oportunidade

de participar brevemente,  na Comissão de Direitos Humanos, da manifestação do



250
____________________________________________________________________________

nosso  companheiro  de  bancada,  o  Deputado  Adelmo  Leão,  que  falou  sobre  os

descumprimentos sucessivos dos acordos realizados entre o governo do Estado e o

sindicato da categoria. Portanto, é fundamental conseguirmos não apenas negociar,

pactuar,  mas,  de  fato,  cumprir  os  acordos,  senão  todo  o  movimento  ficará

desacreditado e já não será possível dialogarmos com repeito, porque não teremos

nenhuma segurança de que aquilo que será pactuado e acordado será cumprido.

Por fim, Sr. Presidente, estamos assistindo a uma movimentação em todo o Estado

de Minas Gerais, que solicita maiores investimentos na saúde. Acreditamos que isso

é  efetivamente  necessário.  Portanto  também  apoiamos  a  ampliação  dos

investimentos do governo federal nos Estados, sendo fundamental que estes também

cumpram o preceito constitucional e invistam aquilo que lhes compete investir, porque

os Municípios é que têm assumido as dificuldades lá na ponta, onde o cidadão vive.

Em  Minas  Gerais,  acreditamos  que,  com  o  cumprimento  do  que  preconiza  a

legislação,  o  investimento  na  saúde  será  mais  que  suficiente  para  atender  às

reivindicações dos servidores. Temos visto também, ao longo do tempo, que a saúde

do  servidor  vem  sendo  abalada  por  essa  insegurança,  por  diversos  direitos  não

cumpridos  e,  principalmente,  pelos  acordos  não  honrados  no  Estado  de  Minas

Gerais.

Estamos com vocês e esperamos que esse movimento seja concluído com sucesso

e com pleno atendimento às reivindicações dos servidores da saúde do Estado de

Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Elismar Prado) - A Presidência gostaria de saudar todos

os manifestantes e o Sind-Saúde, que estão nesta Casa legitimamente ocupando o

seu direito de se manifestar e reivindicar. Vocês são muito bem-vindos a esta Casa, à

Casa do povo! Parabéns!

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, servidores da saúde que nos visitam. É

um prazer tê-los aqui, como já disse o nosso Presidente desta reunião, Deputado

Elismar Prado.

Deputados e Deputadas presentes, companheiros da imprensa, telespectadores da
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TV Assembleia, pedi para ocupar a tribuna hoje a fim de tentar fazer repercutir as

reivindicações trazidas por esses servidores até a Assembleia Legislativa. Falei isso

agora, lá fora, na assembleia dos servidores da saúde, e o faço da tribuna, porque

são reivindicações mais que justas.

Todos nós, Deputados e o povo de Minas Gerais, acompanhamos o movimento de

greve dos servidores da saúde.  Estiveram de greve os servidores da  Fhemig,  da

Hemominas, da Funed, da saúde pública de maneira geral, com seus hospitais, assim

como os servidores da própria Secretaria Estadual de Saúde, das GRSs. São eles

que estão aqui hoje. Foi feito um acordo, portanto a greve foi vitoriosa. A atuação do

sindicato,  do Sindi-Saúde,  foi  fundamental na mobilização dos trabalhadores, mas

uma parcela importante e significativa da categoria ficou de fora do acordo e saiu do

processo este ano sem nenhum centavo de reajuste. Refiro-me aos servidores da

própria Secretaria e das GRSs, que estão aqui hoje e aos quais quero dar boas-

vindas. Aqui estão servidores de Belo Horizonte e de vários outros Municípios, como

Sete Lagoas, Juiz de Fora, Varginha, Ubá, de toda parte de Minas Gerais.

Eles  querem  ser  levados  em consideração nas  reivindicações  negociadas entre

sindicato e governo. Reivindicam o reajuste que também os médicos tiveram, algo em

torno  de  65%,  ou  seja,  aquilo  que  outras  categorias  também  tiveram.  Amanhã

teremos a mesa do SUS, por meio da qual esperam ser acolhidos. Eles ficarão aqui a

semana  toda.  Queria  que  a  Assembleia  Legislativa  lhes  desse  acolhida  e  que

especialmente o governo tivesse a sensibilidade de atender esses servidores.

Deputado Elismar Prado, demais Deputadas e Deputados, queria falar um pouco

sobre as possibilidades e as necessidades de atendimento do governo. Por que isso?

Vocês  acompanharam  as  constantes  denúncias  que  fizemos  aqui.  Mas  isso  não

ocorreu apenas este ano. Desde o início do governo do PSDB, do hoje Senador Aécio

Neves e depois do Prof. Anastasia, tal situação vem acontecendo. Desde 2003, Minas

Gerais não aplica aquilo que a Constituição determina como o mínimo previsto para a

área da saúde, ou seja, os 12%. Jamais se aplicou esse índice, que é obrigatório.

Sempre a aplicação ficou em torno de 7% a 8%, o que causou um prejuízo para a

saúde pública de Minas Gerais, de 2003 a 2010, de cerca de R$7.000.000.000,00. Eu

já disse aqui,  diversas vezes, que sou solidário à luta para que mais recursos da
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União  sejam  destinados  ao  SUS.  Estamos,  inclusive,  com  uma  assinatura  para

destinar  10% do  PIB  para  a  saúde  pública  do  País.  Porém,  de  forma  alguma o

governo do Estado pode deixar de aplicar o mínimo constitucional de 12%, dando

esse prejuízo a Minas Gerais. Se o governo aplicasse os 12%, somente este ano a

saúde pública do Estado teria R$700.000.00,00 a mais.

O governo assinou com o Tribunal de Contas um vergonhoso termo de ajustamento

de gestão, um tal de TAG, em que ele confessou que, no ano passado, não aplicou os

12% e que este ano não o aplicará também. Ele atesta e assina que não aplicou esse

percentual. Deputado Elismar Prado, se este ano o governo aplicar os 12%, serão

R$700.000.000,00 a mais, valor que ele ficará devendo. Então, é importante que esse

cálculo seja feito. Não há, neste caso, nenhuma desculpa do governo, basta que ele

aplique o índice constitucional. Não há forma de se fazer isso? Há. Nós mesmos, da

bancada da Oposição, apresentamos, no orçamento do ano passado, emenda que

dava ao governo as condições de aplicar, ainda este ano, os 12%. O governo preferiu

arriscar, ganhar uma ação de inconstitucionalidade.

Quero parabenizar a Dra. Joseli, do Ministério Público, que já tomou providências

frente ao  Tribunal  de  Justiça.  Esperamos que o  Tribunal  de Justiça dê ganho de

causa ao Ministério Público, colocando como obrigatoriedade tanto o ressarcimento

do que ficou para trás, quanto a aplicação, já este ano, de R$700.000.000,00 a mais.

Esse  valor,  aplicado  na  saúde,  este  ano,  daria  para  atender  plenamente  às

reivindicações dos servidores. E mais do que isso: daria para investir em hospitais,

em centros de saúde e para melhorar muita coisa na saúde pública em Minas.

O governo do Estado está mal-acostumado pela mídia de Minas. Ele só aplica e só

dá aquilo que será publicado. Aqui, em Minas, só é publicado na grande mídia aquilo

que a Andrea Neves, chamada pelo Deputado Sávio Souza Cruz de Goebbels das

Alterosas, quer que seja publicado. Ela irriga os jornais com verbas publicitárias, e

eles,  na  sua  maioria,  escondem  a  realidade  do  povo  mineiro.  É  isso  que  tem

acontecido. E, ao fazer isso, o povo sequer fica sabendo das mazelas do Estado.

Como eu dizia, o governo está mal-acostumado, fica fazendo discurso, como se não

houvesse nenhum centavo a ser  aplicado, e ainda reclama do governo federal.  A

única coisa que o governo faz agora é dizer que não tem dinheiro e que o governo
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federal tem de socorrer Minas Gerais. Acho isso muito engraçado.

Prestem  atenção  aos  candidatos  do  governo  do  Estado  no  interior.  Eles  estão

prometendo muitas coisas, mas o Estado de Minas não está falido? Aécio Neves não

fez falir Minas Gerais? Como agora estão prometendo tudo? Vejo Prefeitos no interior,

candidatos do governo, prometerem várias coisas. Não acreditem. Eles estão falidos.

Aécio Neves fez falir Minas, e o Estado não aplica sequer o dinheiro na saúde.

O que estou dizendo aqui, Deputado Elismar Prado, é muito importante. Os próprios

Deputados  repercutem  aqui  o  que  diz  o  governo.  Eles  falam  que  é  injusta  a

distribuição no Brasil e que não têm dinheiro para aplicar na educação e na saúde,

mas  como  agora  fazem  campanha  prometendo  coisas  e  mais  coisas?  Ninguém

entende. Ou o governo está escondendo recursos e deixando de aplicar, como é o

caso  da  saúde,  ou  há  candidatos  na  Capital  e  no  interior  mentindo  ao  povo,

prometendo  coisas.  É  bom  que  seja  ano  eleitoral,  assim  todos  poderão  prestar

atenção ao que, de fato, está ocorrendo.

Para o caso da saúde pública, não há desculpa. Não adianta o governo dizer que

não possui recursos para aplicar os 12%. Isso é da lei, da Constituição. Ele terá de

aplicar esse índice. Tenho a confiança em que este ano o Ministério Público obrigará

o governo a destinar mais R$700.000.000,00 à saúde de Minas Gerais.

Nesse  caso,  o  governo  não  pode  fazer  opção  por  não  aplicar,  pois  está

estabelecido  na  Constituição.  Assim  como  não  pode  deixar,  mas  também  está

deixando, de aplicar os 25% na educação. Está aplicando apenas 20%. São mais

R$700.000.000,00. Ou seja, neste ano o governo deixa de aplicar nos dois setores

essenciais,  educação  e  saúde,  embora  seja  obrigado,  o  mínimo  constitucional:

R$1.500.000.000,00. Quem sabe isso ocorra para que os candidatos deles possam

fazer promessas que depois não serão cumpridas? E fazem isso à custa dos salários

dos servidores da educação e da saúde. Infelizmente, esse é o quadro que temos

visto aqui.

Deputado Elismar  Prado,  quis  hoje  apresentar  claramente  a  situação  da saúde

pública, os recursos e o que tem acontecido. É preciso que a verdade seja dita, até

porque é muito fácil o governo remeter a responsabilidade a outros, mas quem foi

eleito precisa assumir a responsabilidade e buscar resolver essas questões. A saúde
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pública não pode continuar como esteve no semestre passado e em agosto, com os

servidores tendo de paralisar o serviço porque não se aplica o mínimo constitucional.

Acaba a greve da saúde, vem a da educação; acaba a da educação, vem a greve da

segurança; acaba a da segurança, vem a greve do funcionalismo. O Estado não pode

funcionar assim.

Então, Deputado Elismar Prado, o que pedimos ao governo do Estado é o simples

cumprimento da Constituição do Estado no que concerne ao índice de 12% para a

saúde pública.  Nesse caso,  não há o que reclamar  da Presidência da República,

porque esse é o mínimo constitucional estadual. Somos solidários na reivindicação

por mais recursos federais. Vamos fazer essa campanha. É justo. Mas isso não exime

o  governo  do  Estado  de  cumprir  a  sua  parte.  Se  o  governo  estadual  tivesse

cumprindo a sua parte de 12% para a saúde, certamente as coisas não estariam

ruins. Outros Estados também sofrem também com a saúde pública, que está aquém

das necessidades de recursos, mas sofrem menos que Minas Gerais,  exatamente

porque aqui o cumprimento do índice constitucional não está sendo total.

Falo assim apenas para que os servidores saibam que isso, de fato, acontece no

Estado de Minas Gerais. E, por meio da TV Assembleia, temos a oportunidade de

fazer com que o povo mineiro saiba da situação, pois a censura em Minas Gerais

continua ocorrendo.

Só que, felizmente, hoje o povo tem a internet, as redes sociais, Twitter, Facebook,

para saber o que, de fato, tem acontecido. E tem também a nossa voz, que não será

calada nesta Assembleia Legislativa.

Parabéns a vocês pela luta. Continuaremos a cobrar do governo os 12% que a

saúde pública tem do ponto de vista do seu índice constitucional. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as
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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 3.533 a 3.542/2012,

da Comissão do Trabalho, e 3.543 a 3.546/2012, 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 Segurança Pública - aprovação, na 21ª Reunião

Ordinária, em 7/8/2012, dos Requerimentos nºs 3.395/2012, da Comissão Especial

para  o  Enfrentamento  do  Crack,  3.454  a  3.456/2012,  da  Comissão  Especial  das

Enchentes, e 3.475 e 3.476/2012, da Comissão de Assuntos Municipais; de Turismo -

aprovação,  na  13ª  Reunião  Ordinária,  em  7/8/2012,  dos  Requerimentos  nºs

3.414/2012, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e 3.490/2012, do Deputado Jayro

Lessa;  e de Transporte -  aprovação, na 13ª  Reunião Ordinária,  em 7/8/2012,  dos

Projetos de Lei nºs 2.609/2011, do Deputado André Quintão, com a Emenda nº 1, e

3.076/2012,  do  Deputado  Antonio  Lerin,  e  dos  Requerimentos  nºs  3.163  e

3.164/2012, do Deputado Anselmo José Domingos, 3.180/2012, do Deputado Elismar

Prado,  3.245/2012,  do  Deputado  Hélio  Gomes,  3.249/2012,  do  Deputado  Bruno

Siqueira,  3.331/2012,  do  Deputado  Rômulo  Veneroso,  3.333/2012,  do  Deputado

Anselmo José Domingos, 3.356/2012, do Deputado Antônio Genaro, 3.366/2012, do

Deputado  Hélio  Gomes,  3.371/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  3.373/2012,  da

Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  3.457/2012,  da  Comissão  Especial  das

Enchentes, 3.491/2012, do Deputado Jayro Lessa, e 3.492/2012, do Deputado Hélio

Gomes (Ciente. Publique-se.); pelos Deputados Tiago Ulisses - indicando o seu nome

para  membro  efetivo  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  para  membro

suplente da Comissão de Saúde, o Deputado Rômulo Veneroso para membro efetivo

da Comissão de Minas e Energia, o Deputado Gustavo Corrêa para membro suplente

da Comissão de Política Agropecuária e  o Deputado Antônio  Carlos Arantes para



256
____________________________________________________________________________

membro suplente da Comissão de Fiscalização Financeira, todos nas vagas do ex-

Deputado Doutor Viana, informando sua renúncia como membro efetivo da Comissão

de Política Agropecuária e que o BAM abre mão da referida vaga em favor do BTR; e

Lafayette de Andrada (2), informando que o Partido Ecológico Nacional - PEN - passa

a integrar o Bloco Transparência e Resultado - BTR - e indicando o Deputado Fred

Costa  como  Vice-Líder  do  referido  Bloco  (-  Ciente.  Publique-se)  e  indicando  a

Deputada  Ana  Maria  Resende  para  membro  efetivo  da  Comissão  de  Política

Agropecuária na vaga do BAM (- Ciente. Designo. Às Comissões.); e pela Comissão

Especial da Violência contra a Mulher - informando a conclusão dos seus trabalhos e

encaminhando relatório final (- Ciente. Publique-se.), cujo teor é o seguinte:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

1 - Introdução

As  comissões  especiais  para  proceder  a  estudo  sobre  determinada matéria  de

interesse público constituem um instrumento utilizado pelo Parlamento para exercer

sua função de controle e fiscalização. Destarte, esta Comissão Especial foi criada no

âmbito  do  Legislativo  mineiro  com  o  propósito  de  tratar  de  um  tema  que  tem

suscitado discussões em todo o País:  o aumento  da  violência  praticada contra  a

mulher, especialmente no contexto familiar.

Pesquisas referentes ao assunto mostram que, quando estimuladas por meio da

citação  de diferentes  formas  de agressão,  40% das  mulheres  relatam  já  ter  sido

vítimas de algum tipo de violência doméstica. Cumpre notar que o aumento de relatos

de violência se deve, em grande parte, à maior percepção da sociedade, sobretudo

das mulheres, do que é considerado violência. Certo também que a divulgação da Lei

Maria da Penha - Lei Federal nº 11.340,  de 7/8/2006 - contribuiu para uma maior

conscientização  acerca  desse  fenômeno,  embora  o  medo  e  a  desconfiança  nas

instituições ainda inibam as denúncias.

A Política Nacional  de Enfrentamento à Violência  contra as  Mulheres indica  um

conjunto de dados baseados em pesquisas nacionais realizadas entre os anos de

1999 e 2011. O mencionado documento revela, com base em pesquisa do Instituto

Sangaris (Mapa da Violência. Anatomia dos Homicídios no Brasil. 2010), um índice

médio de 4,2 mulheres assassinadas para cada 100 mil  habitantes,  entre 1997 e
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2007.

Outra informação significativa trazida pela Política Nacional refere-se aos dados da

Vigilância de Violência e Acidentes - Viva -, do Ministério da Saúde¹, coletados em 27

Municípios, de agosto de 2006 a julho de 2007. Conforme esses dados, as mulheres

são as principais vítimas das violências doméstica e sexual, da infância até a terceira

idade. Do total de 8.918 notificações de atendimentos de violência doméstica, sexual

e outras violências registradas no período analisado, 6.636, ou seja, 74%, referiam-se

a vítimas do sexo feminino. As mulheres adultas (20 a 59 anos) foram as que mais

sofreram violência: 3.235 atendimentos, representando 79,9% do total de agressões

relatadas.

Dados como esses revelam um problema social  gravíssimo,  e o  trabalho  desta

Comissão  partiu  da  fixação  dessa  premissa,  bem  como  da  identificação  de  um

contexto sociocultural de índole machista e patriarcal, no qual práticas de violência

contra a mulher têm sido socialmente toleradas.

No  plano  metodológico,  esta  Comissão  operou  mediante  algumas  diretrizes  e

pressupostos, entre os quais a necessidade de incremento na pesquisa das causas

do fenômeno, especialmente as mediatas e remotas, bem como a de se conferir mais

precisão e extensão aos dados e informações disponíveis.

Além disso,  a  Comissão adotou  uma metodologia  participativa,  razão pela  qual

assegurou  ampla  participação  da  sociedade  nos  trabalhos,  os  quais  também

assumiram enfoque regionalizado e descentralizado. Reconhecendo a complexidade

da questão, a Comissão procurou enfrentá-la em todas as suas faces, notadamente

na dinâmica entre as esferas pública e privada, e na interação entre ações estatais e

não estatais.

Mais especificamente, a Comissão averiguou a adequação das estruturas estatais

incidentes  sobre  o  problema,  inclusive  legislação,  procedimentos,  atores  sociais

envolvidos e políticas públicas pertinentes, levando em conta o caráter transversal da

questão e a necessidade eventual de ações intersetoriais.

Outra preocupação foi a relativa à capacidade de se pensar a violência contra a

mulher  como  um  problema  de  inúmeras  dimensões  e  tempos.  Assim,  tanto  se

manteve um olhar prático, em vista do que é possível realizar no momento presente,



258
____________________________________________________________________________

quanto se percebeu a questão como um “continuum”, a implicar a necessidade de

trabalho permanente diante de um futuro a ser construído.

Em face desse cenário  e  ciente  da  relevância  da  questão posta  em  debate,  a

Comissão  busca,  por  meio  deste  relatório,  resultado  final  dos  trabalhos,  melhor

compreender  o  fenômeno  da  violência  praticada  contra  a  mulher,  bem  como

apresentar  propostas  que  possam  contribuir  para  dar  efetividade  às  ações  de

prevenção e de enfrentamento a esse tipo de violência.

Os  resultados  alcançados,  longe  de  serem  exaustivos  ou  definitivos,  apontam,

antes, para a necessidade de sociedade e Estado assumirem a questão de forma

mais  aberta  e  incisiva.  Ações  que  vão  desde  o  aprimoramento  das  estatísticas

disponíveis,  passam  por  conferir  mais  efetividade  a  leis  e  políticas  existentes,  e

desembocam em indispensável incremento do tema no planejamento governamental

e no orçamento público, serão propostas ao final, com o objetivo de bem enfrentar o

problema.

2 - Composição, objetivos e prazo de funcionamento

A formação desta Comissão Especial resultou de uma sequência pretérita rica de

significado e orientadora de sua trajetória.

Sua criação aconteceu a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, aprovado

em reunião do Plenário no dia 14/3/2012. A Comissão Especial foi estabelecida, nos

termos do inciso II do art. 111 do Regimento Interno, com o objetivo de “discutir o

crescente aumento da violência doméstica e familiar contra a mulher”.

Instaurada em 28/3/2012, a Comissão foi composta pelos Deputados Dalmo Ribeiro

Silva - Presidente -, Rosângela Reis - Vice-Presidente -, Luzia Ferreira - relatora -,

Ivair  Nogueira  e  Maria  Tereza  Lara,  tendo  como  suplentes,  respectivamente,  os

Deputados João Vitor Xavier,  Liza Prado, João Leite, Tadeu Martins Leite e André

Quintão.

As atividades iniciaram-se em 3/4/2012, com a realização da 1ª Reunião Ordinária.

Nessa ocasião, foram aprovados requerimentos visando, de modo geral, direcionar a

Comissão para uma atuação capaz de contextualizar a violência praticada contra a

mulher  no Estado,  além de debater  sobre o trabalho dos órgãos  responsáveis,  a

integração setorial, a legislação aplicável, os acordos e instrumentos de proteção, o
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acesso à Justiça e a rede de prevenção e acompanhamento sociofamiliar à mulher

em situação de violência. Assim, a atuação da Comissão objetivou fiscalizar os atos

do Executivo - atribuição conferida ao Legislativo nos termos do art. 62, XXXI, da

Constituição do Estado -,  bem como intermediar  as  discussões entre  os  diversos

atores  envolvidos,  contribuir  para  a  consecução  de  um  diagnóstico  sobre  esse

fenômeno  e  pleitear  maior  empenho  por  parte  do  poder  público  na  organização,

ampliação e melhoria da rede de atendimento a mulheres vítimas de violência.

Dispondo  do  prazo  regimental  de  60  dias,  nos  termos  do  art.  111,  §  4º,  do

Regimento Interno,  o prazo de funcionamento da Comissão foi prorrogado por  30

dias, por meio de requerimento aprovado na Comissão em 15/5/2012 e no Plenário

em 23/5/2012.

Posteriormente, verificou-se a necessidade de ampliar-se novamente o prazo de

funcionamento  da  Comissão  para  a  conclusão  dos  trabalhos,  o  que  foi  feito  por

requerimento visando à prorrogação até o dia 31/8/2012, aprovado em 19/6/2012 na

Comissão e em 26/6/2012 no Plenário.

A Comissão  encerrou  suas  atividades  em  7/8/2012,  quando  foi  aprovado  este

relatório final.

3 - A violência contra a mulher como questão da agenda pública

3.1. Esta Comissão foi implementada a partir da demanda social e da assunção, no

âmbito deste Parlamento, de um espaço de atuação fiscalizadora e propositiva.  O

aumento da percepção social acerca dos casos de violência contra a mulher,  com

consequente valoração negativa  a seu respeito,  gera a necessidade de promover

ações aptas a compreender, prevenir e coibir tais práticas.

Segundo a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência

contra  a  Mulher  -  Convenção  de  Belém  do  Pará  -,  violência  contra  a  mulher  é

“qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento

físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado”. A

violência  contra  a  mulher  constitui  uma  violação  dos  direitos  humanos  e  das

liberdades fundamentais, necessariamente limitadora de sua cidadania.

Essa violência expressa relações de poder historicamente desiguais entre mulheres

e  homens  e  ultrapassa  divisão  e  estratificação  social.  Envolve  violência  física,
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psicológica  e  sexual.  Afeta,  portanto,  todos  os  setores  da  sociedade,

independentemente de sua classe, raça ou grupo étnico,  níveis de renda,  cultura,

escolaridade, idade ou religião.

3.2. A violência contra a mulher é questão inserida no campo dos estudos sobre

gênero, o que, entre outras contribuições teóricas, fixou premissa analítica segundo a

qual  as  identidades  sexuais  e  de  gênero  são  historicamente  construídas².  A

identidade feminina não é, assim, decorrência natural de sua estrutura biológica, mas

uma condição apreendida ao longo da vida em suas relações sociais³.

Tem-se,  assim,  “um  conjunto  de  arranjos  por  meio  do  qual  uma  sociedade

transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana”4, a perfazer

um contexto social machista e patriarcal, no qual componentes estruturantes da vida

em  sociedade,  de  natureza  cultural  e  institucional,  atuam  para  situar  e  manter  a

mulher em posição subalterna.

Esta Comissão,  ao enfrentar  o  problema da violência contra a mulher,  firma tal

compreensão  acerca  desse  fenômeno  complexo,  seja  na  realização  de  um

diagnóstico consistente, seja no que diz respeito a análises e propostas de soluções.

3.3. A utilização do termo “gênero” ocorre a partir de fontes teóricas diversas, mais

ou menos imediatas, entre as quais cabe destacar o trabalho de Joan Scott, Cecília

Sardenberg, Teresa de Lauretis e Jane Flax, no campo dos estudos sobre feminismo.

Gênero pode ser definido, então, como elemento constitutivo das relações sociais,

alicerçado na percepção de diferenças entre os sexos e funcionando como modo de

dar significado a relações de poder5. Trata-se de um atributo social institucionalizado,

que passa pela distribuição desigual de poder entre os sexos, com subordinação da

mulher6.  Note-se  que  se  faz  referência  a  uma categoria  múltipla  e  relacional,  a

abranger  estruturas,  instituições,  vocabulários  socialmente  apreendidos  e

representações políticas e culturais7.

A referência  à  violência  de  gênero  denota  um  padrão  específico  de  violência,

fundada  na  hierarquia  e  desigualdade  de  lugares  sociais  estipulados  a  partir  da

variável sexual, com o gênero feminino postado em posição subalterna. Pode ocorrer

no âmbito doméstico, como no comunitário e no trabalho. É, além disso, dotada de

certa plasticidade, já que pode se modificar e recompor na medida em que o poder
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masculino é ameaçado8. Abrange, enfim, qualquer modalidade de violência - física,

sexual ou psicológica - que tenha por base o gênero9.

3.4. No que tange a compreender o problema em toda a sua extensão, verifica-se

que inúmeras teorias tentam explicar algumas questões fundamentais, entre as quais

as relativas à causa da subordinação da mulher na sociedade, a lugares e modo em

que  essa  posição  fragilizada  ocorre,  e  ao  que  pode  ser  feito  para  superar  essa

situação10. Questionamento fundamental se refere a determinar “em que condições

as  mulheres  tornam-se  sujeitos  jurídicos  e  políticos?”  Ou  se  “têm,  homens  e

mulheres, igual acesso ao direito e à justiça?” E, ainda, “como a igualdade jurídica

entre homens e mulheres pode ser alcançada?”¹¹.

Cumpre, adicionalmente, pontuar que as diferenças de gênero e sexo são unidades

de análise essenciais para enfocar o problema, mas não exclusivas, e devem ser

trabalhadas associadas a, por exemplo, concepções e comportamentos de Estado,

direito e distribuição da justiça, sabendo-se que “tais pontos devem ser combinados a

análises de outras questões sociais significativas, como as diferenças de classe e de

“raça”. Assume-se, pois, um ponto de vista pelo qual “através do direito e de políticas

públicas pode o Estado servir de instrumento de mudança social em benefício dos

interesses das mulheres”¹².

Cabe  assinalar,  outrossim,  a  questão  da  dominação  masculina  como  elemento

constante na análise da violência contra a mulher. Em muitos países, o abuso e a

violência têm sido tomados como a mais saliente e imediata manifestação de domínio

das mulheres pelos homens¹³. É tema dotado de centralidade, a par das nuanças que

distinguem as inúmeras vertentes teóricas que o exploram.

A violência contra a mulher está inserta, portanto, em um contexto de dominação,

machismo e patriarcalismo, a compor uma modalidade específica de violência, dotada

de raízes, justificação e características operativas que a distinguem. A determinação

da posição social  subalterna da mulher  seria dada a partir  de um enfoque que a

descreve como uma situação natural, e, simultaneamente, como um componente da

vida doméstica, em uma sociedade repartida entre esferas pública e privada. A noção

de supremacia masculina decorreria dessa condição natural, cujo exercício acontece

tanto no campo público quanto no privado, sendo que neste último imune à ação
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estatal.

O Estado, com as leis e políticas governamentais, compareceria de dupla forma:

comissiva, a produzir um aparato institucional de índole masculina, e omissiva, a não

se imiscuir nos assuntos pertencentes à vida privada de homem e mulher, e permitir,

inclusive, casos de violência.

Não à toa,  a grande maioria dos casos de violência doméstica tem um homem

como autor14. E os casos de violência contra a mulher ocorrem, majoritariamente, no

interior de sua residência15, tendo como autor marido, namorado ou companheiro16.

O ambiente pessoal e privado comparece obscurecendo o fato social.

3.5.  Reafirma-se,  não  obstante,  o  bordão  “o  pessoal  é  político”,  isto  é,  as

circunstâncias  verificadas  na  vida  pessoal  da  mulher  estão  entrelaçadas  e

estruturadas  por  fatores  de  natureza  pública17.  Nesse  sentido,  as  questões  que

perpassam a condição feminina em nossa sociedade não poderiam ficar restritas ao

ambiente doméstico. Caberia sua inserção na agenda pública e alguma ação estatal.

Trata-se,  contudo,  de  uma  equação  repleta  de  armadilhas,  seja  porque,

eventualmente, a emancipação da mulher passa pelo reconhecimento e respeito a

sua  privacidade,  seja  porque,  tradicionalmente,  o  Estado  institucionaliza  o  poder

masculino, e o faz por meio da autoridade de leis que são formadas segundo o ponto

de vista dos homens18.

Em que pesem diferenças no plano doutrinário, no âmbito dos estudos de gênero

tem-se que o direito é atrelado a uma dimensão social ancorada na variável sexual.

As  estruturas  jurídicas  em  geral,  da  lei  aos  tribunais,  estariam,  mais  ou  menos,

vinculadas  a  uma visão de mundo perpassada pelo  patriarcado,  pelo  domínio  do

elemento masculino19, ainda que se reconheça que a atribuição de direitos pode ter

um cunho emancipatório20.

Perceba-se que “a lei adota, estruturalmente, o ponto de vista masculino”, segundo

o qual sexualidade se liga a natureza, a diferença de sexo e a relações interpessoais,

em vez de arbitrariedade social,  distribuição social do poder e discriminação21. O

contrato social seria, na realidade, uma pactuação de corte sexual²².

Assim,  notamos,  no  âmbito  dos  chamados  “gender  studies”,  que  intervenções

estatais pontuais, como a edição de leis ou a instauração de ações específicas, são,



263
____________________________________________________________________________

tradicionalmente,  vistas  com  desconfiança,  já  que  ao  direito  cumpriria  função  de

manter  um  sistema de  dominação socialmente  arraigado,  no  qual  a  mulher  seria

mantida  subjugada  e  inferiorizada²³.  O  estabelecimento  de  condições  meramente

jurídico-formais  de igualdade de gênero  é  insuficiente para trabalhar  as  principais

questões envolvendo a posição social da mulher24, e os estatutos antidiscriminação,

por exemplo, evidenciam particular insuficiência25.

Perceba-se que a discussão circunscreve uma situação aparentemente paradoxal,

que,  de  um  lado,  propugna  pela  reserva  de  uma  esfera  individual  imune  à

interferência social e estatal, porém, de outro lado, requer intervenção estatal sobre

as relações privadas quando se trata de coibir práticas sexistas insertas em contextos

sociais conservadores26.

Há que se manter  um delicado equilíbrio entre a garantia  à mulher do direito  à

privacidade,  especialmente  no  que  se  refere  a  escolhas  pessoais  e  exercício  de

liberdades, impedindo a interferência estatal exagerada no domínio doméstico27, e,

ao mesmo tempo, admitir e tornar efetivas ações estatais sobre a esfera privada que

assegurem a integridade jurídica e material da mulher.

A violência doméstica é exemplo típico dessa necessidade interventiva estatal, pois

“as criminalizações  da violência doméstica,  em especial  do estupro marital,  estão

entre as discriminações de gênero que mais desafiam a dicotomia público-privado”28,

pois  tem-se  certa  dificuldade  para  justificar  a  intervenção  estatal  no  âmbito  da

intimidade29.

Em  especial,  há  barreiras  de  toda  sorte,  das  jurídicas  às  culturais,  para  o

enfrentamento de problemas decorrentes da manutenção de uma estrutura patriarcal

de divisão de trabalho na seara doméstica, o qual se reflete não apenas em episódios

de  violência  no  interior  dos  lares,  mas,  por  exemplo,  também  na  fragilização  do

trabalho feminino no mercado. Há uma tendência à persistência do problema em face

da  permanência  da  moderna  distinção entre  espaços  público  e  privado30,  sendo

aparente que a questão passa por repensar  a dicotomia moderna entre público e

privado, e permitir ações de cunho emancipatório em qualquer desses ambientes.

3.6. Consigne-se, ainda, que a violência contra a mulher possui laços com outros

problemas  sociais,  podendo-se  afirmar,  mesmo  sem  estabelecer  um  nexo  de
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causalidade,  que  a  questão  é  agravada  em grupos  sociais  fragilizados,  como as

mulheres  negras31.  Violência  e  abusos  acontecem  dentro  de  um  determinado

contexto social e cultural32, a frutificar múltiplas interações e urdiduras.

Pode-se, bem assim, estabelecer, em muitos casos, uma correlação positiva entre

condição econômica e social, situação de emprego e posição da mulher, a gerar, por

exemplo,  exclusão  dos  sistemas  de  consumo  de  serviços  educacionais  e

profissionalizantes,  ou  de  bens  culturais,  mantendo-as  mais  presas  ao  ambiente

doméstico  e,  eventualmente,  submetidas  a  amarras  familiares  e  autoridade

patriarcal³³. Anote-se, enfim, que não se pode asseverar que todas as mulheres em

situação de violência, independentemente de sua cor, classe social, nacionalidade,

entre outros fatores, têm igual acesso à Justiça34. Pelo contrário.

E  é  nesse  contexto  complexo  que  ocorrem  relações  entre  gênero,  dinâmicas

familiares, conflitos entre o doméstico e o político-social, bem como disputas em torno

da agenda pública e acesso a recursos e postos no sistema produtivo. A ação do

poder  público  aparece  nessa  seara  entremeada  por  comportamentos  sociais

arraigados, confrontos políticos e práticas jurídicas estatais e costumeiras35.

Cumpre, por conseguinte, reconhecer que a violência contra a mulher difere em

função do contexto, a exigir diferentes formas de abordagem, novos vocabulários e

alternativas includentes. E, ao mesmo tempo, admitir a insuficiência das orientações

reativa e repressiva que caracterizam a atuação do Estado, assumindo a proteção à

integridade  da  mulher  e  a  prevenção  a  casos  de  violência  não  como  política

extraordinária ou mesmo ação afirmativa, mas como rotina derivada de um princípio

de igualdade que reconhece o caráter masculino do Estado e do direito36.

3.7. Trata-se, assim, de um fenômeno complexo, sustentado por fatores culturais e

psicossociais que justificam a agressão e predispõem o agressor ao cometimento da

violência37.  E um dos obstáculos mais sérios no enfrentamento do problema é a

própria percepção social da questão, que se associa ao fato de grande parte dessa

violência ser realizada “entre quatro paredes” e suportada em silêncio, albergada pela

lei  e  pelos  costumes  sedimentados  em  uma  sociedade  baseada  em  dominação

tradicional e de gênero38. É um aspecto que, a par de tornar mais grave a violência,

impede a  confecção de estatísticas  confiáveis,  já  que os casos  de maus-tratos  a
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mulheres  nunca  são  totalmente  conhecidos  por  ocorrerem  majoritariamente  no

ambiente doméstico, sob o manto da privacidade e intimidade do lar. Muitas mulheres

vítimas de violência se calam, seja porque se envergonham do ocorrido, seja porque

aceitam como parte de sua vida ou temem represálias.

Segundo a Profa. Marlise Matos, palestrando nesta Comissão, a questão pode ser

sintetizada  da  seguinte  forma:  “1)  as  mulheres  estão  sob  risco  de  violência,

principalmente por parte de homens conhecidos por elas; 2) a violência de gênero

ocorre em todos os grupos sócio-econômicos; 3) a violência doméstica é tão ou mais

séria  que  a  agressão  de  desconhecidos;  4)  embora  as  mulheres  também  sejam

violentas,  a  maioria  das  violências  que resultam  em  lesões  físicas  é  de  homens

contra mulheres, isto é, a violência sexual é exercida contra o gênero feminino; 5)

dentro de relações estabelecidas, a violência muitas vezes é multifacetada e tende a

piorar  com  o  tempo;  6)  em  sua  maioria,  os  homens  violentos  não  são  doentes

mentais; 7) o abuso emocional e psicológico pode ser tão danoso quanto o abuso

físico, sendo muitas vezes considerado pior, na experiência das mulheres; 8) o uso de

álcool exacerba a violência, mas não é causa dela; 9) há sociedades onde a violência

contra a mulher não existe; 10) além de frequente, a violência encontrada é severa e

repetitiva; 11) as agressões no âmbito doméstico são muito mais repetitivas do que as

cometidas por pessoas estranhas ou conhecidas da vítima, o que sugere um maior

impacto sobre a saúde das mulheres submetidas a essas agressões, aumentando,

assim, a responsabilidade dos serviços em sua detecção; 12) as principais regiões

atingidas são a face, pescoço e braços e (...) indicam, além de um comportamento de

defesa com os braços, o caráter simbólico de humilhação e de agressão à dignidade

da pessoa humana de que se revestem os atos de agressão à face; 13) poucas são

as mulheres que reconhecem o vivido como violência: pesquisas afirmam que apenas

55% daquelas que relataram agressão física e/ou sexual perceberam o vivido como

violento; isso ocorre, provavelmente, porque as mulheres não nomeiam a situação

doméstica como violência, que é um termo, via de regra, reservado para expressar o

que ocorre no espaço público, como a violência das grandes cidades.”39.

3.8.  Consoante  a  Secretária  Nacional  de  Enfrentamento  da  Violência  contra  a

Mulher40,  a  cada  10  minutos  uma mulher  é  agredida  no  País.  Paradoxalmente,
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menos  de  10% dos  Municípios  possuem  serviço  de  atendimento  a  esses  casos.

Conforme a mesma fonte, a Central de Atendimento à Mulher41 recebe em média

1.828 chamadas diárias, provenientes de vítimas que, significativamente, convivem

com a agressão cotidianamente e há muito tempo42.

A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres evidencia um

conjunto de dados alarmantes, baseado em pesquisas nacionais realizadas entre os

anos de 1999 e 2011. Afirma, baseada em estudo divulgado pela Unesco em 199943,

que uma em cada três ou quatro meninas é abusada sexualmente antes de completar

18 anos.  Revela também, com base em pesquisa do Instituto Sangaris (Mapa da

Violência.  Anatomia  dos  Homicídios  no  Brasil.  2010),  um  índice  médio  de  4,2

mulheres  assassinadas  para  cada  100  mil  habitantes,  entre  1997  e  2007.  Outra

informação  significativa  trazida  pela  Política  Nacional  refere-se  aos  dados  da

Vigilância de Violência e Acidentes - Viva -, do Ministério da Saúde44, coletados em

27  Municípios,  de  agosto  de  2006  a  julho  de  2007.  Conforme  esses  dados,  as

mulheres são as principais vítimas das violências doméstica e sexual, da infância até

a  terceira  idade.  Do  total  de  8.918  notificações  de  atendimentos  de  violência

doméstica, sexual e outras violências, registradas no período analisado, 6.636, ou

seja, 74% referiam-se a vítimas do sexo feminino. As mulheres adultas (20 a 59 anos)

foram as que mais sofreram violência: 3.235 atendimentos, representando 79,9% do

total de agressões relatadas.

Durante o ano de 2001, o Núcleo de Opinião Pública da Fundação Perseu Abramo -

FPA - estudou o universo feminino na primeira investigação com abrangência nacional

sobre a vida das mulheres brasileiras45. A pesquisa aplicou 125 perguntas a uma

amostra de 2.502 entrevistadas de 15 anos ou mais, residentes em 187 Municípios de

24  Estados  das  5  macrorregiões  brasileiras,  segundo  dados  da  Contagem

Populacional  do  IBGE/1996  e  Censo  IBGE  2000.  Abrangeu  temas  como  saúde,

trabalho,  sexualidade,  violência,  educação,  trabalho  doméstico,  cultura  política  e

lazer.

Os  resultados  mostraram  que  cerca  de  uma  em  cada  cinco  brasileiras  (19%)

declara  espontaneamente  ter  sofrido  algum  tipo  de  violência  por  parte  de  algum

homem: 10% relataram casos de violência  física,  6% relataram serem vítimas  de
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violência  sexual,  3% citaram  alguma violência  psíquica,  1% disseram  lembrar  do

assédio  sexual,  0,2%  sofreram  controle  ou  cerceamento  e  80%  nunca  sofreram

violência.

Em 2010, a mesma FPA, em parceria com o Sesc, realizou novamente a pesquisa,

com a denominação Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado.

Dessa  vez,  ouviu  mulheres  e  homens  sobre  a  situação  da  mulher  brasileira.  A

pesquisa, realizada em agosto de 2010, ouviu a opinião de 2.365 mulheres e 1.181

homens, com mais de 15 anos de idade, de 25 Unidades da Federação, cobrindo as

áreas urbanas e rurais de todas as macrorregiões do País. O levantamento envolveu

a inclusão de 176 Municípios na amostra feminina e 104 na masculina.

Os resultados podem ser comparados aos do estudo realizado pela FPA em 2001.

Essa comparação revela a permanência de uma situação preocupante. Dessa vez,

18% das mulheres entrevistadas declararam espontaneamente já terem sofrido algum

tipo  de  violência,  sendo  12% de violência  física,  4% de  violência  sexual,  4% de

violência psíquica ou verbal,  0,4% sofreram assédio e 0,3% sofreram controle  ou

cerceamento. Ainda permaneceu o índice de 80% das que não sofreram violência.

Entretanto,  quando estimuladas pela citação de diferentes formas de agressão,  o

índice de violência sexista alcançou a marca de 43% em 2001 e 40% em 2010, sendo

24% o  índice  de  controle  e  cerceamento,  24% de  violência  física  ou  ameaça  à

integridade física, 23% de violência psíquica ou verbal, 10% de violência sexual e 7%

de assédio sexual.

A pesquisa mostra ainda que, com exceção das modalidades de violência sexual e

de assédio - nas quais patrões, desconhecidos e parentes como tios, padrastos ou

outros  contribuíram  -,  em  todas  as  demais  modalidades  de  violência  o  parceiro

(marido ou namorado) é o responsável por mais de 80% dos casos reportados.

Na pesquisa de 2001, a responsabilidade do marido ou parceiro como principal

agressor  variava  entre  53%  (ameaça  à  integridade  física  com  armas)  e  70%

(quebradeira)  das  ocorrências  de  violência  em  qualquer  das  modalidades

investigadas,  excetuando-se o  assédio.  O ciúme e  o  alcoolismo foram apontados

como as principais causas da violência. Na pesquisa de 2010. entre as principais

razões para justificar a violência, os homens e as mulheres pesquisados apontaram,
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em primeiro lugar, o controle de fidelidade (46% e 50%, respectivamente). 23% das

mulheres  destacam  ainda  a  predisposição  psicológica  negativa  dos  parceiros

(alcoolismo, desequilíbrio, etc.) e também o fato de o homem não respeitar a busca

de autonomia das mulheres (19%). Os homens alegam também que foram agredidos

primeiro (25%).

Outros agressores comumente citados são o ex-marido, o ex-companheiro e o ex-

namorado, que somados ao marido ou parceiro constituem sólida maioria em todos

os  casos.  Mas  vale  ressaltar  que  um  bom  número  de  agressões  domésticas  é

cometido contra os pais por adolescentes, assim como contra avós pelos netos.

Com relação aos pedidos de ajuda,  os dados de 2001 apontavam que mais da

metade  das  mulheres  não  pediam  ajuda.  Somente  em  casos  considerados  mais

graves como ameaças com armas de fogo e espancamento com marcas, cortes ou

fraturas, pouco mais da metade das vítimas recorriam a alguém para ajudá-las. Para

outros tipos de violência o percentual de pedido de ajuda era menor que 50%. Esse

pedido de ajuda recai principalmente sobre outra mulher da família da vítima - mãe ou

irmã - ou alguma amiga próxima. Os casos de denúncia pública eram bem mais raros,

ocorrendo principalmente diante de ameaça à integridade física por armas de fogo

(31%),  espancamento  com  marcas,  fraturas  ou  cortes  (21%)  e  ameaças  de

espancamento à própria mulher ou aos filhos (19%). Os dados de 2010 indicam que

de metade a 2/3 dos casos de procura de ajuda se referem a ameaças ou violências

físicas,  “mas  em nenhuma das modalidades  investigadas as  denúncias  a  alguma

autoridade policial ou judicial ultrapassa 1/3 dos casos”.

Como propostas de combate à violência,  as mulheres apontavam, em 2001,  as

seguintes  alternativas  como prioritárias:  criação de abrigos  para  mulheres  e  seus

filhos  (74%);  serviço  de  atendimento  psicológico  (51%);  criação  de  Delegacias

Especializadas  no  atendimento  a  mulheres  vítimas  de  violência  (21%);  serviço

telefônico gratuito para realizar denúncias (44%).

A pesquisa “Percepções sobre a Violência Doméstica contra a Mulher no Brasil”,

realizada pelo Instituto Avon/Ipsos em 70 Municípios brasileiros, com 1.800 homens e

mulheres, entre 31 de janeiro e 10 de fevereiro de 2011, revelou que 6 em cada 10

brasileiros  conhecem  alguma  mulher  que  foi  vítima  de  violência  doméstica.  Na
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percepção dos entrevistados, o machismo (46%) e o alcoolismo (31%) são apontados

como os principais fatores que contribuem para a violência; o medo de ser morta é

visto como um dos principais motivos que leva a vítima a não romper com o agressor.

Além disso, 52% das mulheres vítimas de violência avaliam que Juízes e policiais

desqualificam o problema (www.agenciapatriciagalvao.org.br).

Dos  homens  entrevistados  nessa  pesquisa,  15%  admitiram  já  terem  agredido

fisicamente  as  mulheres,  sendo que 12% afirmaram  ter  batido nas  companheiras

"sem motivo" e 38% por ciúme. Outros dados obtidos nessa pesquisa evidenciam que

80% dos homens e mulheres entrevistados apontam como violência doméstica os

diversos  tipos  de  agressão  física  sofridos  pela  mulher  no  âmbito  familiar  -  do

empurrão até atos extremos que culminam em sua morte; 62% relacionam violência a

agressões verbais, humilhação, falta de respeito, ciúmes, ameaças; 6% das menções

se relacionam à violência moral (calúnia, difamação, injúria, etc.); 6% se relacionam à

violência sexual (estupro, obrigar a mulher a fazer sexo contra sua vontade,  etc.);

59% dos entrevistados declararam conhecer alguma mulher que já sofreu agressão

(65% das mulheres e 53% dos homens) - desses 59%, 63% fizeram algo para ajudar,

sendo que  as  mulheres  entrevistadas  foram mais  proativas  com as  vítimas;  44%

conversaram com elas; 28% orientaram a buscar ajuda jurídica ou policial/serviço de

ajuda especializado; entre os 37% que não fizeram nada, a principal justificativa foi o

entendimento de que não deveriam interferir (13% das mulheres e 28% dos homens).

Agregando  informação  a  essas  percepções,  a  pesquisa  de  opinião  pública  do

DataSenado,  denominada  “Violência  Doméstica  e  Familiar  contra  a  Mulher”,

concluída em fevereiro de 2011, demonstra que entre as mulheres que afirmaram já

ter  sofrido  algum tipo de violência  e que citaram, espontaneamente,  o  motivo  da

agressão, os mais citados foram o uso de álcool e ciúmes, ambos com 27% cada. Em

66%  dos  casos,  os  responsáveis  pelas  agressões  foram  os  maridos  ou

companheiros. Nessa pesquisa o tipo de violência que mais se destaca é a física,

citada por 78% das entrevistadas; em segundo lugar aparece a violência moral, com

28%, praticamente empatada com a violência psicológica, 27%. Diz a reportagem da

Agência Senado: "A maioria  das mulheres agredidas, 67%, informou não conviver

mais  com o agressor,  mas uma parte significativa,  32%,  ainda convive e,  destas,
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segundo a pesquisa,  18% continuam a sofrer agressões.  Dentre as que disseram

ainda  viver  com  o  agressor  e  ainda  serem  vítimas  de  violência  doméstica,  40%

afirmaram ser agredidas raramente, mas 20% revelaram sofrer ataques diários"46.

Essa  pesquisa  mostra  ainda  que  o  conhecimento  sobre  a  Lei  Maria  da  Penha

cresceu nos dois últimos anos: 98% disseram já ter ouvido falar na lei, contra 83% da

terceira edição, em 2009. Entretanto, para as mulheres entrevistadas, conhecer a lei

não faz com que as vítimas de agressão denunciem o fato às autoridades. O medo

continua sendo a razão principal para evitar a exposição dos agressores, com 68%

das respostas. Para 64% das mulheres ouvidas pelo DataSenado, o fato de a vítima

não poder mais retirar a queixa na delegacia faz com que a maioria das mulheres

deixe de denunciar o agressor.

Analisando a Pergunta 01 da pesquisa do DataSenado (Para você, nos últimos

anos, a violência familiar contra a mulher: aumentou? Continuou igual? Diminuiu?),

identificamos que entre as  mulheres que acreditam que a violência aumentou,  os

maiores percentuais têm o seguinte perfil: 81% das mulheres com 60 anos ou mais;

71% das mulheres com até o nível fundamental de escolaridade; 71% das mulheres

com renda entre 2 e 5 SM; 85% de mulheres indígenas; 80% aposentadas; 70% da

Região Sudeste. Religião e tipo de Município não foram variáveis que apresentaram

diferenças significativas.

Por  outro  lado,  entre  as  mulheres  que  acreditam  que  a  violência  diminuiu,  os

maiores percentuais são de mulheres entre 16 a 39 anos (aproximadamente 18%);

com renda de mais de 10 SM; cor parda e preta (16% e 15%); estudantes (26%); das

Regiões Norte e Sul (19%).

3.9. Sintomaticamente, no Brasil, a mulher tende a ser agredida em seu próprio lar

por  uma pessoa  com quem mantém  relação de afeto.  As  estatísticas  disponíveis

mostram  que  mais  de  70%  dos  incidentes  acontecem  dentro  de  casa  e  que  o

agressor é o próprio marido ou companheiro, resultando em lesões corporais graves

em cerca de 40% dos casos, com elevado custo para o poder público47.

Conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2009,

cerca de 2,5 milhões de  pessoas sofreram agressões físicas,  das quais  1 milhão

eram  mulheres.  Entre  estas,  25,9%  foram  vítimas  de  companheiros  ou  ex-
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companheiros48.

Em 2011, a Central de Atendimento à Mulher registrou 667.116 chamadas, média

de  1.828  ligações  por  dia.  Desses  atendimentos,  74.984  eram  concernentes  a

denúncias de violência, e 61,28% dos relatos referiam-se à violência física; 23,99%, à

violência  psicológica;  e  10,90%,  à  violência  moral.  Destacam-se,  ainda,  343

denúncias de cárcere privado, o que equivale a quase 1 caso por dia, e 35 casos de

tráfico de mulheres. A Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 - é um serviço

criado pela Secretaria Especial de Políticas da Mulher, do governo federal,  com o

objetivo de receber denúncias ou relatos de violência, bem como reclamações sobre

os serviços da rede, e orientar as mulheres sobre seus direitos e a legislação vigente,

encaminhando-as para os serviços de atendimento  específico  quando necessário.

Trata-se de um serviço nacional e gratuito, que pode constituir uma importante porta

de entrada na rede de atendimento para as mulheres em situação de violência, e tem

se revelado bastante útil não só para o levantamento de informações que subsidiam o

desenho  da  política  de  enfrentamento  da  violência,  mas  também  para  o

monitoramento dos serviços que integram a rede em todo o País.

Atualmente,  a  Secretaria  de  Políticas  para  as  Mulheres conta  com informações

atualizadas  mensalmente  sobre  a  oferta  de  serviços  especializados  em  todas  as

Unidades da Federação, abrangendo o perfil das mulheres que procuram os serviços;

os  principais  problemas  identificados  nos  serviços  integrantes  da  rede  de

atendimento; o número de relatos de violência recebidos por Unidade da Federação;

o  tipo  de  violência  reportada,  entre  outros  aspectos.  Os  dados  obtidos  -  tipo  de

atendimento;  características  da  vítima,  do  agressor  e  da  agressão,  nos casos de

violência; e tipos de encaminhamentos - são subsídios essenciais para a formulação

de políticas públicas voltadas para a erradicação da violência contra as mulheres.

Em Minas Gerais, o quadro é consistente com os dados que descrevem a situação

nacional. Casos típicos, causadores de grande comoção social, vão se somando nos

últimos  anos.  São  episódios  como  o  da  cabeleireira  Maria  Islaine  de  Morais,

assassinada em Belo Horizonte pelo ex-marido, em ação gravada e, posteriormente,

vista em todo o País. Ou da psicóloga Cassiane Rodrigues Maia, vítima de homicídio

praticado por seu ex-namorado, em Divinópolis, no ano de 2010.
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Apenas no ano passado contam-se dezenas de casos, com registros em todas as

regiões do Estado, abrangendo cidades como Juiz de Fora, Uberlândia, Lagoa Santa,

Ibirité,  Cruzília,  Pompéu,  Guaxupé,  Manhuaçu,  Caratinga,  Frutal,  Montes  Claros,

Passos,  Pouso  Alegre,  José  Raydan,  Cássia,  Campo  do  Meio,  São  Gonçalo  do

Abaeté e Belo Horizonte, entre outras.

Segundo  a  Ouvidoria  da  Subsecretaria  de  Enfrentamento  à  Violência  contra  as

Mulheres, Minas Gerais ocupa o 3º lugar entre os registros de casos de violência

contra a mulher, com 23.430 casos verificados no primeiro semestre de 2011. São

Paulo lidera o “ranking”, com 44.499 atendimentos, seguido pela Bahia com 32.044.

Na ausência de dados estatísticos precisos observe-se, a título exemplificativo, que

somente  no  Centro  de  Referência  Risoleta  Neves  foram  realizados  1.578

atendimentos de cunho psicossocial e jurídico em 2011.

3.10. O reconhecimento da vulnerabilidade da mulher à violência tem mobilizado

diversos países a efetuar mudanças importantes nas políticas nacionais, regionais e

internacionais,  abordando  a  questão  da  violência  baseada  em  gênero.  Entre  os

documentos  de  referência,  podemos  citar  a  Conferência  Mundial  de  Direitos

Humanos,  realizada  em  Viena,  em  1993,  que  inovou  ao  reconhecer  os  direitos

humanos  das  mulheres como parte  indivisível  e  inalienável  dos  direitos  humanos

universais e ao afirmar que a violência de gênero é incompatível com a dignidade e o

valor  da pessoa humana.  Destaque-se,  também, no plano internacional,  o  Comitê

para Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher,  que atua

sobre questões conexas à violência contra a mulher.

Entre  os  principais  documentos  relacionados  à  luta  contra  a  discriminação  da

mulher,  temos,  ainda,  os  seguintes:  Declaração  e  Plataforma  de  Ação  da  III

Conferência Mundial sobre Direitos Humanos (Viena, 1993); Declaração e Plataforma

de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo,

1994); Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra

a Mulher - Convenção de Belém do Pará (1994); Declaração e Plataforma de Ação da

IV Conferência Mundial sobre a Mulher (Beijing, 1995); Convenção para a Eliminação

de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher -  Cedaw (1979);  Protocolo

Facultativo  à  Cedaw (1999);  Declaração  e  Programa de  Ação  da  III  Conferência
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Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata

(Durban, 2001); Cúpula do Milênio: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2000);

Recomendação nº 90, de 29/6/1951, da Organização Internacional do Trabalho - OIT

-,  sobre  a  igualdade  de  remuneração  de  homens  e  mulheres  trabalhadores  por

trabalho  de  igual  valor;  Recomendação  nº  165,  de  23/6/1981,  da  OIT,  sobre  a

igualdade de oportunidades e de tratamento para homens e mulheres trabalhadores

com encargo de família.

No Brasil, temos como marco que consagrou a igualdade formal entre homens e

mulheres a Constituição de 198849. Antes, porém, já havia uma trajetória, marcada

pela criação, em 1980, do SOS Mulher, primeiro serviço específico de atendimento às

mulheres em situação de violência, e, em 1985, da primeira Delegacia Especializada

de  Atendimento  às  Mulheres  em  São  Paulo.  Na  Constituição  houve,  além  da

igualdade de direitos entre os homens e as mulheres, a introdução da obrigação do

Estado de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares.

Em  1992  funcionou,  na  Câmara  dos  Deputados,  a  CPI  da  Violência  contra  as

Mulheres, seguida da edição da Lei Orgânica da Assistência Social, em 1993, e da

ratificação, pelo Estado brasileiro, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir

e Erradicar a Violência contra a Mulher - Convenção de Belém do Pará -, em 1995.

Em  2001 aconteceu  a  condenação  do Brasil  pela  Comissão Interamericana  de

Direitos  Humanos  da  OEA,  pelo  caso  Maria  da  Penha.  Em  2003  foi  criada  a

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, e, na sequência, em 2004, editado

o 1º Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, no qual há um capítulo tratando da

violência  contra  a  mulher  e  a proposta da  criação dos Centros  de Referência  da

Mulher,  a  serem  efetivados  concomitantemente  com  a  Política  Nacional  de

Assistência Social, de 2004, e a NOB/Suas (Norma Operacional Básica do Sistema

Único de Assistência Social), de 2005, que prevê o atendimento a mulheres vítimas

de violência dentro da proteção social especial de média e alta complexidade.

Em 2007 o Brasil recebeu recomendação do Comitê Cedaw, segundo a qual o País

deveria “adotar  imediatamente medidas efetivas para a implementação integral  da

nova legislação, tais como a criação rápida, em todo o País, de varas especializadas

em  violência  doméstica  contra  a  mulher  e  o  envolvimento  completo  de  todos  os
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atores  relevantes”.  No  mesmo  ano  houve  a  edição  do  Pacto  Nacional  pelo

Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que foi seguido, nos anos seguintes, por

ações  de  pactuação  junto  aos  Estados-membros  e  a  criação  de  projetos  a  ele

vinculados, com destinação de recursos respectivos.

Uma conquista importante para o enfrentamento dessa questão em nosso País foi a

promulgação da Lei Federal nº 11.340, de 7/8/2006, conhecida como Lei Maria da

Penha, que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar

contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em

situação  de  violência  doméstica  e  familiar.  Segundo  essa  lei,  configura  violência

doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero

que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou

patrimonial.

Esse aparato legislativo tem sido importante não apenas para atingir seu escopo

específico, mas para a promoção de mudanças no campo jurídico, especialmente na

aplicação das leis. Cite-se, a título ilustrativo, que o Instituto Nacional da Seguridade

Social  -  INSS  -  iniciará,  ainda  este  ano,  a  cobrança  judicial  de  valores  pagos  a

segurados decorrentes de violência doméstica contra a mulher. Segundo o Presidente

da autarquia, além dos valores a serem restituídos aos cofres públicos, “a medida é

uma ação afirmativa, que ajuda no combate ao problema”50. Semelhantemente, o

Supremo Tribunal Federal julgou em fevereiro deste ano a ADI 4424, dispondo, a fim

de conferir máxima efetividade à Lei Maria da Penha, que os crimes de lesão corporal

praticados contra a mulher no ambiente doméstico, ainda que de caráter leve, estão

sujeitos a ação penal pública incondicionada.

3.11. No plano estadual, podemos citar a Lei nº 15.218, de 7/7/2004, que cria a

Notificação  Compulsória  de  Violência  contra  a  Mulher,  e  a  Lei  nº  13.432,  de

28/12/1999,  que cria  o Programa Estadual  de Albergues para a Mulher  Vítima de

Violência, com o objetivo de colaborar para que as vítimas superem as situações de

crise  e  carência  psicossocial  e  de  valorizar  as  potencialidades  da  mulher,

despertando sua consciência de cidadania e contribuindo para o desenvolvimento de

sua capacidade profissional. Outra norma importante é a Lei nº 19.440, de 2011, que

institui o Dia Estadual de Combate à Violência contra a Mulher. E, em janeiro de 2012,
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foi aprovada a Lei nº 20.016, que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados

sobre violência contra a mulher no Estado.

Além disso,  registre-se que a Lei  Complementar  nº  105,  de 2008,  que trata da

organização e divisão judiciária do Estado, avançou na questão ao trazer, em seu art.

55,  dispositivo  que  instituiu,  “nas  Comarcas  de  Belo  Horizonte,  Cataguases,

Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre, Ribeirão

das  Neves  e  Uberlândia,  o  Juizado  de  Violência  Doméstica  e  Familiar  contra  a

Mulher, com a competência fixada na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006”.

Entre as várias  atividades que a ALMG tem realizado nos últimos anos sobre o

tema, cabe destacar o fórum técnico “Políticas públicas para as mulheres”, em 2006;

o ciclo de debates “A participação da mulher nos espaços de poder”, em 2007; e a

teleconferência “A Lei Maria da Penha e sua implementação”, em 2008.

Além dos mecanismos legais instituídos em Minas Gerais, o Estado editou o Plano

de  Políticas  para  as  Mulheres,  que  apresenta  ações  em  andamento  e  propõe  a

adoção de medidas concretas para coibir as discriminações de gênero e os entraves

encontrados pelas mulheres no acesso aos direitos fundamentais.  Uma das áreas

estratégicas  de  atuação  desse  plano  é  o  enfrentamento  à  violência  contra  as

mulheres,  dando-se  ênfase  ao  Programa  de  Combate  à  Violação  dos  Direitos

Humanos, que visa receber denúncias de violação de direitos humanos por meio do

Disque Direitos Humanos, e ao projeto de criação, estruturação e implementação da

Defensoria Pública especializada na defesa dos direitos das mulheres em situação de

violência.

Minas Gerais conta com um serviço para recebimento de denúncias de violência

contra a mulher, o Disque Direitos Humanos (0800-031-1119), e com uma rede de

atendimento que reúne equipe para atendimento psicossocial e jurídico às mulheres

em situação de violência doméstica e familiar.

Desde 2008,  o  Estado  aderiu  ao  Pacto  Nacional  de  Enfrentamento  à  Violência

contra a Mulher, com o objetivo de ampliar e consolidar ações de conscientização e

mobilização em defesa dos direitos da mulher,  incluindo a redução dos índices de

violência.

O pacto prevê a criação e o fortalecimento da rede de atendimento à mulher vítima
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de violência,  por  meio da ampliação e  estruturação de delegacias  especializadas,

defensorias  públicas  da  mulher,  centros  de  referência,  juizados  de  violência

doméstica e familiar, capacitação de profissionais de atendimento às mulheres e de

agentes da  Polícia  Militar,  com atendimento  humanizado por  meio  do  preparo  na

temática de gênero e violência.

3.12. No planejamento estadual 51, os programas estão organizados em Redes de

Desenvolvimento Integrado, estruturas que explicitam os objetivos estratégicos e os

resultados  finalísticos  a  serem  alcançados  pelos  programas  estruturadores  e

associados  vinculados  aos  seus  respectivos  campos  de  atuação.  As  Redes  de

Desenvolvimento, nas quais estão organizados os objetivos e estratégias, buscam,

portanto, integrar as ações do governo estadual nas diferentes áreas e, ao mesmo

tempo, proporcionar um comportamento cooperativo com os outros níveis de governo

e outras instituições, públicas e privadas.

As  ações  do  Estado  de  proteção  à  mulher  encontram-se  organizadas

fundamentalmente na Rede de Desenvolvimento Integrado Desenvolvimento Social e

Proteção, no Programa 011 - Assistência social e direitos humanos -, sob a gestão da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese.

As  ações  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  -  Suas  -  para  o

enfrentamento à violência contra a mulher envolvem os dois níveis de proteção social

da política de assistência social: proteção social básica e proteção social especial. Os

serviços de proteção social básica visam prevenir situações de risco e se destinam a

pessoas  e  famílias  em  situação  de  vulnerabilidade  social  em  razão  de  pobreza

monetária,  exclusão  no  acesso  a  bens  e  serviços  de  cidadania,  fragilidade  de

vínculos familiares e comunitários, entre outros. São exemplos de ações no campo da

proteção social básica aquelas destinadas à atenção integral às famílias; à inclusão

produtiva;  e ao enfrentamento  da  pobreza.  Esses serviços são providos em nível

local, por meio dos Centros de Referência de Assistência Social - Cras -, unidades

públicas  básicas  de  assistência  social,  e,  ainda,  por  meio  de  entidades  e

organizações socioassistenciais, articuladas em rede.

No que diz respeito à identificação dos serviços de proteção social básica no PPAG

2012-2015, eles se encontram organizados no Programa 011 - Assistência social e
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direitos  humanos  -,  por  meio  da  Ação  4234  -  Cofinanciamento  de  serviços  e

benefícios para Municípios na execução de proteção básica. Assim, a proteção social

básica à mulher é executada pela Subsecretaria de Assistência Social da Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, com recursos alocados nessa ação.

No que diz respeito às atividades especificamente destinadas a esse público, podem

ser desenvolvidas nos Cras oficinas de reflexão sobre a condição feminina e oficinas

de  integração  familiar,  além  do  encaminhamento  para  serviços  de  qualificação  e

intermediação de mão de obra.

A Tabela 1 mostra a execução da Ação 4234, de janeiro a junho de 2012, por região

de planejamento.

* - A Tabela 1, contendo a execução da Ação 4234, de janeiro a junho de 2012, por

região de planejamento, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 10.8.2012.

A proteção social  especial  destina-se a  pessoas e grupos em situação de risco

pessoal e social, que já tiveram seus direitos violados, por ocorrência de abandono,

maus-tratos  físicos  ou  psíquicos,  abuso  sexual,  uso  de  substâncias  psicoativas,

cumprimento de medidas socioeducativas por adolescentes, situação de rua, situação

de trabalho infantil, entre outras. Trata-se, portanto, da oferta de serviços, programas

e projetos de caráter protetivo e de promoção social. A proteção social especial de

média  complexidade  destina-se  às  pessoas  e  grupos  que  tiveram  seus  direitos

violados, mas que ainda mantêm vínculos familiares e comunitários, e se efetiva por

meio de serviços de orientação e apoio sociofamiliar; de habilitação e reabilitação, na

comunidade,  das  pessoas  com  deficiência;  de  abordagem  de  rua;  de  cuidados

domiciliares; entre outros. Já a proteção social especial de alta complexidade destina-

se àqueles com direitos violados e com vínculos familiares e comunitários rompidos

ou  na  iminência  de  se  romperem.  Dessa  forma,  trata-se  de  promover  proteção

integral  a  esses  indivíduos  e  grupos,  por  meio  da  garantia  institucionalizada  de

moradia,  alimentação,  trabalho  e  abrigo,  em  face  de  situações  de  ameaça  e  de

violação de direitos.

No Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, os serviços de

proteção especial se encontram organizados no Programa 011 - Assistência social e

direitos  humanos  -,  por  meio  da  Ação  4236  -  Cofinanciamento  de  serviços  para
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Municípios na execução de proteção especial. Assim, a proteção social especial a

mulheres  é  executada  pela  Subsecretaria  de  Assistência  Social  da  Sedese,  com

recursos  alocados  fundamentalmente  na  Ação  4236,  por  meio  dos  Centros  de

Referência Especializada de Assistência Social - Creas -, das casas de passagem e

serviços de acolhimento institucional à mulher.

O Creas é uma unidade pública estatal de prestação de serviços especializados e

continuados  a  indivíduos  e  famílias  com  seus  direitos  violados,  promovendo  a

integração de esforços, recursos e meios para enfrentar a dispersão dos serviços e

potencializar  a  ação  para  seus  usuários.  O  Creas  articula  os  serviços  de  média

complexidade e  opera  a  referência  e  a  contrarreferência  com a  rede de serviços

socioassistenciais  da  proteção  social  básica  e  especial,  com  as  demais  políticas

públicas e demais instituições que compõem o Sistema de Garantia de Direitos.

A Tabela 2 mostra a execução da Ação 4236, de janeiro a junho de 2012, por região

de planejamento.

* - A Tabela 2, contendo a execução da Ação 4236, de janeiro a junho de 2012, por

região de planejamento, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 10.8.2012.

No âmbito da política de direitos humanos podemos identificar ações importantes

de proteção à  mulher  vinculadas ao Programa 011 -  Assistência  social  e  direitos

humanos - e ao Programa Especial 726 - Acesso à Justiça.

No Programa 011, tratam-se das Ações 4640 - Consolidação e aprimoramento do

sistema estadual  de  direitos  humanos  -  abrigo/acolhimento  provisório  -  e  4644  -

Consolidação e aprimoramento do sistema estadual de direitos humanos - NAVCV -,

por  meio  das  quais  se  executam ações  de prevenção à  violação dos  direitos  de

públicos  vulnerabilizados,  em  especial  a  mulher,  e  de  encaminhamento  para  o

atendimento  àqueles  vítimas  de  violência,  a  partir  de  denúncias  recebidas  pelo

serviço Fala Mulher,  que recebe denúncia de forma sigilosa por  meio do telefone

0800-31-1119.

Deve-se  notar,  no  entanto,  que  a  Ação  4640,  referente  ao  abrigo/acolhimento

provisório, atualmente está direcionada a oferecer acolhimento provisório às pessoas

inseridas no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita

(Ação 4253). O Provita tem por finalidade garantir proteção e assistência psicossocial
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e jurídica a testemunhas e seus familiares que se encontram sob ameaça em virtude

de sua colaboração em investigação ou processo criminal, e os encaminhamentos só

são  possíveis  com  pedidos  do  Ministério  Público,  do  Judiciário,  de  delegacias

especializadas  ou  de  conselhos  tutelares.  Portanto,  o  escopo  da  Ação  4640

atualmente não abrange o abrigamento da mulher vítima de violência doméstica e

familiar que não esteja inserida no Provita. Essas mulheres são atendidas nos abrigos

municipais, e o Estado oferece orientação técnica aos Municípios.

Ainda no escopo da Ação 4640, o Centro Risoleta Neves de Atendimento - Cerna -

é  referência  para  o  atendimento  às  mulheres  vítimas  da  violência  doméstica,

agressões físicas ou psicológicas, oferecendo orientação jurídica e psicossocial e em

caso  de  necessidade  de  abrigamento  elas  são  encaminhadas  para  os  abrigos

municipais.

A Tabela 3 mostra a execução orçamentária da Ação 4640, de janeiro a junho de

2012. A ação não é regionalizada. Deve-se notar, porém, que há possibilidade de a

equipe se deslocar para a região em que se fizer  necessário um atendimento “in

loco”.

* - A Tabela 3, contendo a execução orçamentária da Ação 4640, de janeiro a junho

de 2012, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 10.8.2012.

Na Ação 4644, o Núcleo de Atendimento a Vitimas de Crimes Violentos trabalha

para acolher pessoas e famílias que enfrentam as consequências de crimes violentos

como estupro, latrocínio, entre outros. O núcleo está presente em quatro Municípios:

Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Montes Claros e Governador Valadares.

A Tabela 4 mostra a execução orçamentária da Ação 4644, de janeiro a junho de

2012.

* - A Tabela 4, contendo a execução orçamentária da Ação 4644, de janeiro a junho

de 2012, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 10.8.2012.

No Programa Especial  726 -  Acesso à Justiça -,  a Ação 1099 - Implantação de

núcleos  de  assistência  jurídica  especializada  -  efetiva  a  constituição  de  núcleos

especializados  da  Defensoria  Pública  do  Estado,  para,  entre  outros  segmentos

vulneráveis da sociedade, garantir o acesso à Justiça, com a defesa de mulheres que

tiveram direitos violados em razão de gênero.
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A Tabela 5 mostra a execução orçamentária da Ação 1099, de janeiro a junho de

2012.

* - A Tabela 5, contendo a execução orçamentária da Ação 1099, de janeiro a junho

de 2012,  foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 10.8.2012.

No Programa Associado 162 - Desenvolvimento das politicas de direitos humanos -,

temos a Ação 4475 - Operacionalização dos conselhos vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos -, referente à operacionalização do Conselho Estadual dos Direitos

da Criança e do Adolescente; do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos

-  CONEDH  -;  do  Conselho  da  Igualdade  Racial;  do  Conselho  da  Mulher  e  da

Subsecretaria de Direitos Humanos.

É  competência  do  CONEDH  apurar  e  dar  encaminhamentos  às  agressões

praticadas  por  agentes  do  poder  público,  preservar  a  integridade  física,  moral  e

psicológica de quem está sob a custódia ou tutela do Estado, bem como combater

discriminações por questão de raça, sexo, religião ou condição socioeconômica.

A Tabela 6 mostra a execução orçamentária da Ação 4475, de janeiro a junho de

2012.

* - A Tabela 6, contendo a execução orçamentária da Ação 4475, de janeiro a junho

de 2012,  foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 10.8.2012.

No Programa 162 - Desenvolvimento das políticas de direitos humanos -, encontra-

se também a Ação 4414 - Articulação de políticas de direitos humanos -, que visa

incentivar ações e políticas públicas voltadas para proteção de direitos humanos.

A Tabela 7 mostra a execução orçamentária da Ação 4414, de janeiro a junho de

2012.

* - A Tabela 7, contendo a execução orçamentária da Ação 4414, de janeiro a junho

de 2012, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 10.8.2012.

Na temática trabalho, emprego e renda encontramos a Ação 1296 - Com licença,

vou  à  luta  -,  do  Programa  003  -  Melhor  emprego  -,  que  tem  como  finalidade

concretizar  ações  voltadas  à  erradicação  do  analfabetismo  e  ao  incremento  da

escolaridade,  bem como à  capacitação e  à  qualificação das  mulheres,  visando à

ampliação  de  seu  acesso  ao  mercado  de  trabalho  ou  às  atividades  formais  de

geração  de  renda,  de  forma  a  assegurar  seu  “empoderamento”  e  autonomia
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financeira.

A Tabela 8 mostra a execução da Ação 1296, de janeiro a junho de 2012, por região

de planejamento.

* - A Tabela 8, contendo a execução da Ação 1296, de janeiro a junho de 2012, por

região de planejamento,  foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 10.8.2012.

3.13. Observamos que a violência contra a mulher é fenômeno dotado de origens

múltiplas e que assume forma complexa na sociedade brasileira contemporânea, em

face  de  suas  interações  com  outros  componentes  sociais  igualmente  relevantes.

Registre-se, contudo, que a dimensão do problema deriva, necessariamente, de um

cenário  machista  e patriarcal,  formador  de  um contexto em que o  ponto de  vista

masculino  demarca  elementos  culturais  e  institucionais  que  ordenam  a  vida  em

sociedade.

Trata-se de uma questão que arrosta barreiras de caráter diverso, e, de maneira

especial, confronta a moderna distinção entre espaços público, domínio da política, e

privado,  concernente  à  privacidade  e  às  relações  pessoais.  A violência  contra  a

mulher tende a se esconder nessa dicotomia, impondo que seu enfrentamento passe

tanto por intervenções estatais contundentes, quanto por maior atenção aos modos

de vida doméstica.

Entre  os  vários  obstáculos  encontrados  no  tratamento  da  questão,  merecem

destaque,  de um lado,  a carência de dados precisos e informações e estatísticas

suficientemente confiáveis e abrangentes, e, de outro,  a ausência de uma política

pública específica e claramente definida, com programação e meios respectivos, para

uma abordagem eficaz do problema.

Cumpre, portanto, que se invista na produção de bancos de dados, na construção

de estruturas aptas ao enfrentamento do problema e na definição de uma política

pública dotada de adequados procedimentos, planejamento e recursos.

4 - Síntese dos trabalhos realizados

Cumpre  apresentar,  a  seguir,  uma  síntese  dos  trabalhos  realizados  por  esta

Comissão, de modo a não apenas registrar a memória de suas atividades, mas a

evidenciar a riqueza de debates, experiências, críticas e propostas ocorridas ao longo

das reuniões. O mérito do resultado alcançado deve ser creditado não apenas aos
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parlamentares que delas participaram, mas sobretudo aos representantes de diversas

entidades, estatais ou não, que se dedicaram ativamente ao tema e não mediram

esforços para estarem presentes em todos os momentos.

4.1 Visitas e reuniões realizadas

4.1.1 1ª Reunião Especial, em Belo Horizonte, em 28/3/2012

A 1ª Reunião Especial da Comissão foi realizada no dia 28/3/2012, quando foram

eleitos  os  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Rosângela  Reis  para  os  cargos  de

Presidente  e  Vice-Presidente,  respectivamente,  e  designada  relatora  a  Deputada

Luzia Ferreira.

4.1.2 1ª Reunião Ordinária, em Belo Horizonte, em 3/4/2012

No dia 3/4/2012, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária da Comissão, com a presença

dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Rosângela Reis, Luzia Ferreira, Liza Prado e

Doutor Viana, quando foram aprovados requerimentos diversos, visando, de modo

geral, direcionar a Comissão para uma atuação capaz de contextualizar a violência

praticada contra a mulher no Estado, além de debater sobre o trabalho dos órgãos

responsáveis, a integração setorial, a legislação aplicável, os acordos e instrumentos

de  proteção,  o  acesso  à  justiça  e  a  rede  de  prevenção  e  acompanhamento

sociofamiliar à mulher em situação de violência.

4.1.3 1ª Reunião Extraordinária, em Belo Horizonte, em 17/4/2012

Em  17/4/2012  foi  realizada  a  1ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão,  com  o

objetivo  de  diagnosticar  a  violência  contra  a  mulher  e  contextualizar  as  políticas

públicas específicas no Estado.

Estiveram  presentes  os  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Luzia  Ferreira,  Maria

Tereza  Lara  e  Rosângela  Reis.  Como  expositoras,  participaram  Marlise  Matos,

Professora Adjunta do Departamento de Ciência Política e Coordenadora do Núcleo

de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG; Eliana Piola, Coordenadora da

Coordenadoria  Especial  de  Políticas  Públicas  para  Mulheres  da  Secretaria  de

Desenvolvimento Social; e Márcia de Cássia Gomes, Superintendente do Consórcio

Mulheres das Gerais. Entre os convidados, incluindo debatedoras e representantes

de  entidades,  estiveram  presentes:  Margaret  de  Freitas  Assis  Rocha,  Chefe  da

Divisão de Polícia Especializada de Atendimento da Mulher, do Idoso e do Deficiente
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Físico; Jovita Levi Ginja, Presidente do Conselho Estadual da Mulher; Maria Cristina

Leão, Técnica Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado; Maria Izabel Ramos de

Siqueira,  Presidente  do  Movimento  Popular  da  Mulher;  Maria  Beatriz  de  Oliveira,

Coordenadora do Projeto Centro da Mulher do Movimento do Graal no Brasil; Laurelle

Carvalho de Araújo, Defensora Pública e Coordenadora do Núcleo Especializado de

Promoção e Defesa dos Direitos  da  Mulher;  Sílvia  Helena,  Vereadora da Câmara

Municipal  de  Belo  Horizonte;  Sgt.  PM  Sílvia  Adriana  da  Silva,  Coordenadora  do

Programa de Prevenção à Violência Doméstica da 1ª Região da PMMG; Maria do

Amparo, Vereadora da Câmara Municipal de Ipatinga; Isabel Cristina de Lima Lisboa,

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Belo Horizonte; José

Ilson  Ricardo,  Secretário  Municipal  Adjunto  de  Direitos  de  Cidadania  de  Belo

Horizonte.

Inicialmente, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva ressaltou sua preocupação com o

significativo aumento dos casos de agressão a mulheres em Minas Gerais e no Brasil,

asseverando que o tema demanda discussões profundas. Destacou a importância da

criação, na ALMG, da Comissão Especial da Violência contra a Mulher, especialmente

diante da clara necessidade de serem somados esforços na busca de alternativas

para o aprimoramento da rede de combate a esse tipo de violência. Ressaltou que a

organização  social  propiciou  avanços  como  o  reconhecimento,  por  parte  das

autoridades, da complexidade do fenômeno da violência contra a mulher, culminando

na promulgação da Lei Maria da Penha. Por fim, lembrou o dever, por parte do poder

público, de aprimorar e concretizar ações de enfrentamento à violência, bem como de

fiscalizar e exigir o cumprimento da lei em sua integralidade.

A Deputada Maria Tereza Lara ratificou a relevância da organização social para a

superação da violência contra a mulher e declarou sua expectativa de efetivação de

ações concretas de enfrentamento à violência a partir dos trabalhos desta Comissão.

A Deputada Luzia  Ferreira  disse considerar  que o  movimento  social  evoluiu  no

tocante às reivindicações das mulheres, o que propiciou a implementação de políticas

públicas  específicas.  Lembrou  que  Minas  Gerais  foi  um dos  primeiros  Estados  a

constituir o Conselho Estadual da Mulher, no ano de 1983, fato que contribuiu para a

implementação  de  Conselhos  Municipais,  Centros  de  Apoio,  Delegacias
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Especializadas, Casas-Abrigo e outros equipamentos. Ratificou ser a Lei Maria da

Penha uma conquista histórica, mas lembrou as dificuldades de sua implementação,

tendo em vista, especialmente, a escassez de recursos humanos e financeiros. Por

fim, falou sobre sua expectativa de que esta Comissão, além de realizar um trabalho

visando ao diagnóstico da situação da mulher no Estado, possa estudar formas de

destinação  dos  recursos  e  de  previsão  de  diretrizes,  com  vistas  a  sanar  as

debilidades no enfrentamento à violência.

A Deputada Rosângela Reis discorreu acerca do papel das comissões da Casa no

que  diz  respeito  à  proposição  de  discussões  e  encaminhamentos  e  defendeu  a

adoção, pela ALMG, de uma pauta anual de trabalhos que aborde temas e políticas

públicas  relativas  às  mulheres,  a  exemplo  de  assuntos  como  trabalho,  saúde,

educação e prevenção à violência.

Em seguida, a Profa. Marlise Matos iniciou sua exposição ressaltando a escassez

de dados comparativos relacionados à violência contra a mulher, inclusive no que se

refere  às  estatísticas  criminais.  Frisou  que  Minas  Gerais  conta  com  poucas

informações  confiáveis  que  possibilitem  a  elaboração  de  diagnósticos,  e,  em

consequência, de prognósticos.

Destacou que as relações de gênero têm sido historicamente construídas de forma

desigual  e  hierárquica,  sendo  que  os  polos  se  distinguem  não  só  por  serem

diferentes,  mas  também  por  serem  desiguais  em  termos  de  poder.  Continuou

explicando que a origem da violência está, fundamentalmente, nessa assimetria e

que a agressão é a expressão máxima da afirmação de uma relação de autoridade.

Esclareceu que a violência contra a mulher deve ser percebida no âmbito doméstico

e  também  em  outros  ambientes.  Isso  porque  são  várias  as  formas  de  agressão

baseadas em distinção de gênero, podendo ser entendidos como atos de violência

aqueles que resultem ou possam resultar em dano ou sofrimento de natureza física,

sexual, psicológica ou moral, coercitiva ou privativa de liberdade, quer se reproduzam

na vida privada ou publicamente. Segundo ela, no âmbito doméstico, os agressores,

invariavelmente,  são  conhecidos:  parceiros  amorosos,  namorados,  maridos  e

padrastos. As estatísticas disponíveis e os registros nas delegacias especializadas de

crime contra a mulher  demonstram que 70% dos incidentes acontecem dentro de



285
____________________________________________________________________________

casa, sendo o agressor o próprio marido ou companheiro. Informou também que mais

de 40% das violências resultam em lesões corporais graves.

Salientou que se ampliaram os meios para a formalização de denúncias, assim

como para o acolhimento das vítimas, em razão de existir  atualmente um número

maior  de  equipamentos,  instituições  e  programas  destinados  ao  enfrentamento  à

violência contra a mulher. Esse avanço, segundo ela, possibilitou aumento do número

de denúncias, porém, também houve aumento da violência. Lembrou que, conforme

pesquisa do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG -

Crisp -, realizada em 2001 e repetida em 2006, a violência doméstica aumentou em

Belo Horizonte. O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher realizou, no ano de

2001,  uma comparação  entre  os  registros  de  ocorrência  da  Polícia  Civil  e  essa

pesquisa de vitimização realizada pelo Crisp. Em termos de lesão corporal, verificou-

se  que  98%  dos  casos  de  ocorrências  relatadas  pelas  mulheres  da  Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte  nem  sequer  se  transformaram  em  registros  nas

Delegacias.  Esse índice  significa,  continuou,  que  a  grande  maioria  das  mulheres

vitimadas se encontra silenciada, porque suas denúncias não se tornaram públicas e

não geraram responsabilização penal.

Citou,  por  fim,  uma pesquisa  sobre  acesso  à  Justiça,  por  meio  da  qual  foram

coletados acórdãos inerentes à Lei Maria da Penha em seis tribunais do País: Minas

Gerais,  São Paulo,  Rio  Grande do Sul,  Pará,  Distrito  Federal  e  Ceará.  Minas  se

destacou de forma negativa a partir da constatação de que, em cada 10 mulheres que

recorrem ao Tribunal de Justiça por motivações previstas na Lei Maria da Penha, 6,5

têm o seu pleito negado pelo Tribunal. Segundo a professora, verificou-se no Estado

um conjunto de obstáculos que começa na violência doméstica e se estende até a

segunda  instância  do  Poder  Judiciário.  Encerrou  afirmando  que  o  efetivo

funcionamento  da  rede  orgânica  é  a  melhor  das  estratégias  de  enfrentamento  à

violência contra a mulher.

Eliana Piola lembrou que a Coordenadoria Estadual da Mulher, criada em 2007, é

fruto  do  trabalho  dos  movimentos  sociais.  Fez  eco  às  falas  anteriores  quando

ressaltou  que o  maior  desafio  para  o  enfrentamento  à  violência  é  a  carência  de

dados. Esclareceu que qualquer índice apresentado é subdimensionado, haja vista
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que as instituições têm informações de péssima qualidade.

Explicou que,  em razão da escassez dessas  informações,  foi  criado um comitê

integrado por representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria

de  Defesa  Social,  da  Polícia  Militar  e  de  outros  órgãos,  com  o  objetivo  de  se

buscarem alternativas para a melhoria da qualidade dos índices. Segundo ela, além

da busca de dados de qualidade, um dos desafios é o aprimoramento das narrativas

contidas nos Registros de Eventos de Defesa Social, a fim de ser possível inferir-se

desses registros a existência da violência doméstica e familiar. Informou que o comitê

tem  atuação  inicialmente  na  base  territorial  da  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte e que foram resgatados dados desses Municípios no período de 2008 a

2011,  com  alguns  cruzamentos  e  recortes  que  possibilitam  a  aproximação  dos

registros existentes da violência doméstica, a partir de informações como idade, grau

de parentesco e envolvimento familiar. Disse que o primeiro registro desse trabalho

se encontra adiantado, mas ainda não pronto para ser divulgado.

Asseverou que, segundo o governo federal, Minas Gerais é o 19º Estado do Brasil

em registro de homicídio de mulheres. Informou a existência de 44 Delegacias de

Mulheres e 14 Núcleos de Atendimento de Mulheres no Estado, mas frisou a carência

de  pessoal  e  de  infraestrutura,  além  da  necessidade  de  capacitação  continuada.

Ressaltou a dificuldade da implantação dos equipamentos necessários em todos os

Municípios,  como Delegacias  Especializadas,  Centros  de  Referência  da  Mulher  e

Casas-Abrigo,  pelo  que  entendeu  viável  a  regionalização,  com  a  existência  de

Municípios-polos servindo como referências, a exemplo dos consórcios públicos.

Ao final, destacou que houve redução no orçamento da Secretaria de Políticas para

as Mulheres da Presidência da República e que considera o montante de recursos

insuficiente,  o  que  contribui  para  que  muitos  Estados,  Municípios  e  entidades

beneficiadas não consigam executar os programas.

Márcia de Cássia Gomes insistiu na necessidade de implementar-se um sistema de

informações e um banco de dados para auxiliar  os trabalhos de enfrentamento à

violência, assim como a avaliação, o monitoramento e a proposição de novas ações.

Explicou que o Consórcio Mulheres das Gerais tem atuação em alguns Municípios

da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Disse que o trabalho realizado de forma
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consorciada busca atender situações muito próximas de violação e vulnerabilidade e

se utiliza atualmente de um equipamento já existente, que é a Casa-Abrigo Sempre-

Viva - instituição de acolhimento de mulheres que sofrem violência e de seus filhos

menores de 18 anos -, cuja gestão encontra-se em fase de transição da Prefeitura de

Belo Horizonte para o Consórcio. Falou também que as proposições do Consórcio

são  feitas  de  forma  articulada  com  os  Conselhos  Municipais,  definindo-se  as

demandas de cada Município e buscando-se alternativas regionalizadas.

Destacou,  como  já  manifestado  por  outras  entidades,  a  necessidade  de

implantação dos Juizados Especiais de Violência contra a Mulher no Estado. Frisou

ainda ser imprescindível o fortalecimento da rede de atendimento, inclusive com a

maior  articulação  entre  o  Sistema  Único  de  Saúde  e  os  demais  serviços  de

atendimento à mulher em situação de violência, defendendo ainda a criação de uma

rede de casas-abrigo. Disse da importância da formação continuada dos profissionais

que atuam no enfrentamento à violência, incluindo profissionais do Ministério Público,

da Defensoria Pública, das Polícias e do Tribunal de Justiça, tendo em vista que o

conhecimento da rede de atendimento e do fluxo dos serviços possibilita o devido

encaminhamento  das  mulheres  em  situação  de  violência.  Segundo  a  expositora,

também é necessário ampliar-se a divulgação dos serviços prestados e dos órgãos e

entidades  responsáveis,  possibilitando  às  mulheres  a  correta  informação  sobre  o

atendimento e, em consequência, o acesso aos serviços disponíveis.

Margaret de Freitas Assis Rocha relatou sua experiência como Chefe da Divisão de

Polícia Especializada de Atendimento da  Mulher,  do Idoso e do Deficiente Físico.

Informou  que  a  Delegacia  de  Mulheres  é  referência  no  atendimento  na  Capital,

funcionando 24 horas por dia, com um total de cinco equipes, cada qual composta por

uma  Delegada,  três  policiais  e  dois  Escrivães.  Disse  que  a  Delegacia  oferece

atendimento psicossocial, além de um núcleo de atendimento e cidadania direcionado

à população LGBT.

Cobrou uma melhor estruturação da Delegacia de Mulheres, tendo em vista que as

vítimas  ainda esperam muito  tempo pelo  atendimento.  Segundo a  Delegada,  são

atendidas,  em  média,  60  mulheres por  dia.  Esclareceu que a  Delegacia já  havia

encaminhado cerca de 2.500 pedidos de medidas protetivas ao Poder Judiciário no
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ano de 2012. Por fim, considerou que, apesar de a investigação de crimes sexuais

demandar  equipe  especializada,  não  existem  essas  equipes  na  Delegacia  de

Mulheres,  pelo  que  entende  ser  fundamental  a  criação  de  uma  Delegacia

Especializada  de  Investigação  de  Crimes  Sexuais,  com  vistas  a  possibilitar  uma

investigação criminal de qualidade e uma rápida resposta às vítimas.

Maria Cristina Leão explicou que integra equipe multidisciplinar, composta por uma

psicóloga e duas assistentes sociais, responsável pelo atendimento psicossocial nas

duas  varas  especializadas  de  violência  doméstica  e  familiar  contra  a  mulher  do

Tribunal  de  Justiça.  Pleiteou  que  sejam  criadas  condições  para  uma  maior

participação  dos  profissionais  da  psicologia  e  do  serviço  social  no  âmbito  das

instituições, na gestão dos serviços e na formulação de políticas públicas.

Paula Jardim Duarte, responsável pelo programa Central de Acompanhamento de

Penas e  Medidas  Alternativas,  da  Secretaria  de  Defesa Social,  esclareceu que o

programa tem recebido da Promotoria da Mulher e das 13ª e 14ª Varas do Tribunal de

Justiça  esparsos  encaminhamentos  de  homens  agressores.  Falou  ainda  da

importância de medidas para além da punição dos agressores, sustentando que deve

ser realizado um trabalho reflexivo, pedagógico e educativo com esses indivíduos.

Lembrou  que  a  suspensão  condicional  do  processo  não  se  confunde  com  a

desresponsabilização.  Disse  que  a  suspensão  condicional  em  casos  de  menor

gravidade depende do comparecimento mensal do agressor ao Juízo, da prestação

de serviço comunitário, além do cumprimento de condições impostas pelo Juiz, como

a  participação  nos  grupos  educativos  e  reflexivos.  Demonstrou,  ao  final,  sua

preocupação  quanto  à  morosidade  dos  processos  judiciais  e  à  ausência  de

fiscalização do cumprimento das medidas protetivas.

Maria Izabel Ramos de Siqueira, representando o Movimento Popular da Mulher,

salientou que a Lei Maria da Penha ainda não alcançou sua completa implementação,

devendo ser mais amplamente divulgada. Propôs, ainda, ampliação da infraestrutura

de atendimento das mulheres vítimas de violência,  agilidade no atendimento e no

encaminhamento dessas mulheres, formação continuada dos profissionais, além da

implantação dos Juizados Especiais da Violência contra a Mulher.

Maria Beatriz de Oliveira, representando o Movimento do Graal no Brasil, enfatizou
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que a maior  parte do público assistido pelo Movimento no Estado é de mulheres

residentes  em  pequenas  comunidades,  principalmente  em  comunidades  rurais.

Ratificou  as  falas  anteriores,  em especial  no  que se  refere  à  ausência  de  dados

confiáveis sobre a violência contra a mulher e a falta de capacitação dos profissionais

e das lideranças comunitárias, bem como a existência de muitos nós e fragmentações

nos  serviços  que  compõem  a  rede  de  atendimento.  Falou  da  necessidade  de

intensificar-se o trabalho de redes no interior, para que as mulheres, principalmente

aquelas que vivem em áreas rurais, obtenham respostas imediatas.

Discorreu sobre uma pesquisa realizada pelo Movimento, em 53 Municípios de seis

regiões  do  Estado,  com  mulheres  residentes  em  áreas  rurais,  profissionais  que

recebem,  de  alguma  forma,  demandas  referentes  à  violência  contra  a  mulher  e

lideranças  comunitárias.  Segundo  Maria  Beatriz,  dentre  as  reivindicações

apresentadas  durante  o  trabalho,  podem  ser  citadas  a  ampliação  do  número  de

centros de referência especializados para o atendimento à mulher, de casas de apoio

à  mulher  vítima  de  violência  e  de  delegacias  especializadas,  bem  como  a

implementação de ações voltadas à formação de profissionais da área, conselheiros

municipais e lideranças.

Por fim, Clarice Goulart, representando a Marcha Mundial das Mulheres, asseverou

que  não  são  suficientes  as  discussões  em  busca  de  rearranjos  das  famílias,

considerando  que  a  violência  contra  as  mulheres  não  se  limita  à  familiar.  Essa

compreensão,  ainda  segundo  Clarice,  subestima  o  problema,  haja  vista  que  a

violência contra a mulher extrapola o âmbito da casa e alcança as relações sociais,

externas à família.

4.1.4 2ª Reunião Ordinária, em Belo Horizonte, em 24/4/2012

No  dia  24/4/2012,  foi  realizada  a  2ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão,  com  a

presença das Deputadas Luzia Ferreira e Liza Prado e do Deputado Antônio Júlio,

ocasião em que foram aprovados vários requerimentos.

Dentre as deliberações, foi aprovada a realização de audiências públicas no interior

do Estado, além da participação de um representante desta Comissão em audiência

com  a  Ministra  da  Secretaria  de  Políticas  para  as  Mulheres  da  Presidência  da

República, Eleonora Menicucci de Oliveira, em Brasília, na data de 25/4/2012, bem
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como em debate público acerca da violência contra a mulher no Município de Pará de

Minas, em 16/5/2012.

Também  durante  a  reunião  foram  definidos  os  representantes  convidados  a

acompanhar permanentemente os trabalhos da Comissão: Desembargador Cláudio

Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça;  Desembargadora

Heloísa Helena de Ruiz Combat, Superintendente da Coordenadoria da Mulher em

Situação  de  Violência  Doméstica  e  Familiar  do  TJMG;  Nívia  Mônica  da  Silva,

Promotora  de  Justiça  e  Coordenadora  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das

Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos,  Laurelle  Carvalho  de

Araújo, Defensora Pública e Coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e

Defesa dos Direitos da Mulher; Margaret de Freitas Assis Rocha, Chefe da Divisão de

Polícia Especializada de Atendimento da Mulher, do Idoso e do Deficiente Físico; a

Sgt.  PM  Sílvia  Adriana  da  Silva,  Coordenadora  do  Programa  de  Prevenção  à

Violência  Doméstica  da  1ª  Região  da  PMMG;  Eliana  Piola,  Coordenadora  da

Coordenadoria  Especial  de  Políticas  Públicas  para  Mulheres  da  Secretaria  de

Desenvolvimento  Social;  Marlise  Matos,  Professora  Adjunta  do  Departamento  de

Ciência Política e Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher

da UFMG; e Jovita Levi Ginja, Presidente do Conselho Estadual da Mulher.

4.1.5 Participação desta Comissão Especial na 12ª Reunião da CPMI da Violência

contra a Mulher, em Belo Horizonte, em 27/4/2012

No dia 27/4/2012, foi realizada, no Plenário da ALMG, a 12ª Reunião da Comissão

Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI - da Violência contra a Mulher. A CPMI foi

criada no Congresso Nacional, por meio do Requerimento nº 4/2011, com a finalidade

de, no prazo de 180 dias, investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil

e apurar denúncias de omissão por parte do poder público em relação à aplicação de

instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência.

Para tanto, a CPMI vem promovendo audiências públicas pelo País, já tendo sido

realizadas reuniões em Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do

Sul, Alagoas, Paraná, São Paulo e Bahia.

Durante a audiência pública realizada em Minas Gerais, estiveram presentes, além

dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luzia Ferreira e Maria Tereza Lara, a Senadora
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Ana Rita,  as  Deputadas  Federais  Jô  Moraes,  Keiko Ota  e  Marina Sant'Anna e o

Deputado Federal Eduardo Azeredo, bem como vários convidados.

Ao final,  esta  Comissão entregou à Presidência  da  CPMI  um relatório  de suas

atividades, encaminhando demandas e sugestões recebidas até aquela data.

4.1.6 3ª Reunião Ordinária, em Belo Horizonte, em 8/5/2012

Em 8/5/2012 foi realizada a 3ª Reunião Ordinária da Comissão, com o objetivo de

conhecer  a rede de atenção à mulher  vítima de violência e debater  as  melhorias

necessárias para a realização do acolhimento inicial, abrigamento e atenção à saúde

das mulheres em situação de risco e violência.

Participaram  da  audiência  pública,  além  dos  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva,

Rosângela Reis, Luzia Ferreira e Liza Prado, a Desembargadora Heloísa Helena de

Ruiz Combat, Superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência

Doméstica  e  Familiar  do  TJMG;  Paula  Yoshino  Valério,  assessora  da  mesma

Coordenadoria; Sônia Maria Nascimento França, representando a Subsecretária de

Estado  de  Direitos  Humanos;  Nívia  Mônica  da  Silva,  Promotora  de  Justiça  e

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos  Direitos  Humanos;  Laurelle  Carvalho  de  Araújo,  Defensora  Pública  e

Coordenadora  do  Núcleo  Especializado  de  Promoção  e  Defesa  dos  Direitos  da

Mulher;  o  Ten.  PM Paulo  Sérgio  Barbosa  e  o  Sgt.  PM Sidney de  Oliveira  Lima,

representando a Coordenadora do Programa de Prevenção à Violência Doméstica da

1ª Região da PMMG; Jovita Levi Ginja, Presidente do Conselho Estadual da Mulher;

Luci Diniz,  representando a Coordenadora da Coordenadoria Especial de Políticas

Públicas  para  Mulheres  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social;  Margareth

Abranches Cruz, Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres de Nova Lima;

Daniele  Aparecida  Costa  Caldas,  Gerente  do  Centro  de  Referência  Bem  Vinda;

Márcia de Cássia Gomes, Superintendente do Consórcio Mulheres das Gerais; Maria

Flávia Furst Giesbrecht Gomes Brandão, médica obstetra e Coordenadora do Centro

de  Referência  ao  Atendimento  das  Vítimas  de Violência  Sexual  do  Hospital  Júlia

Kubitschek;  Waterson Rocha Gomes Brandão, médico-legista do IML e Diretor  do

Hospital  da  Polícia Civil;  Francisco José Machado Viana,  psicólogo da Equipe de

Atenção  às  Mulheres  em  Situação  de  Violência  Sexual  da  Maternidade  Odete
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Valadares.

A Deputada Luzia Ferreira chamou a atenção para notícia veiculada pelo jornal “O

Tempo” acerca do aumento do número de assassinatos de mulheres no ano de 2011.

Segundo  a  Deputada,  a  reportagem  indicou  que  Belo  Horizonte  ocupava  a  17ª

posição no País e a 1ª posição entre as Capitais do Sudeste no “ranking” do número

de mortes  de mulheres.  Asseverou também que o  trabalho  desta  Comissão será

paralelo à atuação da CPMI da Violência contra a Mulher do Congresso Nacional,

tendo como um de seus  focos  a  efetivação de um redirecionamento  de  recursos

orçamentários com vistas a reforçar ações específicas de proteção e promoção dos

direitos da mulher.

A Desembargadora Heloísa Combat disse de sua preocupação acerca da grande

quantidade de demandas que chegam ao Judiciário, isso levando-se em conta que

muitas  mulheres,  por  medo e dificuldades de toda ordem, não efetivam sequer  a

representação.  Asseverou  que  as  duas  Varas  Especializadas  existentes  em  Belo

Horizonte  encontram-se  de  fato  sobrecarregadas,  com  uma  média  de  40  mil

processos  em  curso.  Cada  Vara,  segundo  ela,  conta  com  apenas  um  Juiz,  uma

psicóloga,  duas  assistentes  sociais  e  10  funcionários,  com  um  único  horário  de

funcionamento, de seis horas diárias. Considerou então a necessidade de ampliar-se

o número de servidores, esclarecendo que a distribuição média de processos para

exame no ano de 2011, por servidor, foi de 2.383 processos na 13ª Vara e 1.752 na

14ª Vara Especializada. Continuou lembrando que no interior a situação é ainda mais

grave, já que os feitos inerentes à Lei Maria da Penha correm em Varas Criminais.

Informou que, em 2011, foram deferidas 46 mil medidas protetivas para mulheres

em  situação  de  risco  no  Estado,  exaltando  a  necessidade  de  serem  criados

mecanismos para acompanhar a efetividade dessas medidas, pois todos os casos

são  urgentes,  mas  nem  todas  as  medidas  são  devidamente  cumpridas  com  a

agilidade necessária.

Nívia Mônica da Silva considerou que devem ser somados esforços para a efetiva

implementação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, com

vistas a ampliar e fortalecer as redes de serviços especializados de atendimento. Ao

início, também destacou a necessidade de um monitoramento, pelo Legislativo, do
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orçamento do Estado e das políticas públicas voltadas para a mulher.

Primeiramente, no que se refere à segurança pública, ressaltou que os plantões

regionalizados da Polícia Civil dificultam o atendimento da mulher vítima de violência,

tendo  em  vista  que,  em  alguns  casos,  as  distâncias  entre  as  comarcas  e  as

delegacias responsáveis por determinada região são imensas. Este é um tema que

gera,  segundo ela,  uma discussão recorrente  entre  os  Promotores de  Justiça:  os

crimes  geralmente  ocorrem  nos  finais  de  semana  ou  em  horário  noturno  e  a

dificuldade de deslocamento  desencoraja a vítima e  culmina,  muitas  das vezes e

somado  a  outros  fatores,  na  desistência  da  representação  e  do  atendimento.

Salientou ainda que, também em face desse problema, a situação no interior é ainda

pior do que na Grande Belo Horizonte e defendeu que a regionalização precisa ser

repensada levando-se em conta a incidência de violência contra a mulher, de forma a

facilitar o acesso das vítimas às autoridades. Pleiteou, assim, a ampliação do efetivo

da  Polícia  Civil  e  maiores  investimentos  para  a  instituição,  em  especial  para  as

delegacias especializadas.

Em segundo  plano,  quanto  à  prestação jurisdicional,  reiterou  a  necessidade  de

ampliação do número de comarcas com Juízes e Promotores especializados no trato

das questões relacionadas à Lei Maria da Penha. Além disso, defendeu a adequação,

nas  comarcas,  de  atribuições  e  competências  desses  profissionais  de  forma  a

propiciar  melhor  conhecimento  acerca  do  tema  e  maior  envolvimento  em  sua

atuação, tanto judicial quanto extrajudicial, junto à rede de atendimento.

Por último, abordou, acerca da assistência social, a relevância da implantação de

centros  de  referência  nos  Municípios  de  maior  porte  no  interior  do  Estado.  A

inexistência desses centros, continuou, dificulta o encaminhamento das vítimas para

acolhimento,  nos  casos  em  que  a  mulher  necessita  de  um  lugar  para  estada

provisória.

Laurelle  Carvalho  enfatizou  a  importância  do  desenvolvimento  de  ações  de

prevenção  à  violência  contra  a  mulher,  sugerindo,  por  exemplo,  a  realização  de

palestras nas regionais de Belo Horizonte e um maior envolvimento com os meios de

comunicação,  de modo a alcançar  um maior  número de pessoas. Nesse sentido,

disse que seria interessante a criação de um programa específico com tal objetivo no
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âmbito da TV Assembleia, por meio do qual vários profissionais envolvidos no tema

poderiam informar sobre o trabalho da rede de atendimento.

Pleiteou a ampliação do quadro de Defensores Públicos no Estado bem como da

estrutura  e  dos  recursos  humanos  nas  Delegacias  Especializadas.  Além  disso,

defendeu a efetivação de convênio com a Prefeitura visando aumentar o número de

psicólogas e assistentes sociais no Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos

Direitos da Mulher como medida paliativa à escassez desses profissionais enquanto

não  se  realizam  concursos  públicos.  Por  fim,  sugeriu  a  aproximação da  rede  de

atendimento, por meio de algum de seus organismos, de entes como Sebrae, Senac

e  Senai,  de  forma  a  propiciar  o  oferecimento  de  cursos  profissionalizantes  e  o

encaminhamento de mulheres assistidas para o emprego.

Francisco Viana discorreu acerca do atendimento oferecido pela Maternidade Odete

Valadares à mulher vítima de violência sexual. Segundo ele, a partir de 2003 até o dia

da  audiência,  foram  atendidas  1.056  mulheres  em  situação  de  violência  sexual.

Dessas, 79,4% fizeram o boletim de ocorrência, 70% eram solteiras, 38,4% tinham

idade entre 11 e 19 anos e 36%, entre 20 e 29 anos. Continuou esclarecendo que as

vítimas  apresentam  níveis  de  escolaridade  do  ensino  fundamental  ao  superior.

Informou que o horário de maior ocorrência dessa violência é à noite, com 40,5%, e

na  madrugada,  com  31,9%.  Fez  questão  de  detalhar  que,  estratificada  essa

informação por hora, “madrugada é às cinco e meia da manhã, a hora da mulher sair

de casa para ir  trabalhar”. Sobre a profissão, a maior parte delas são estudantes,

39,6%; e as outras são trabalhadoras, 30,7%. Quanto ao local de abordagem, 23,5%

ocorrem  na  própria  residência  da  vítima  e  49,2%  em  via  pública,  mais

especificamente  o  ponto  de  ônibus.  Das  mulheres  atendidas  no  período,  50,9%

vieram do interior, considerando-se também a região metropolitana.

Falou  sobre  a  recente  parceria  com  o  Instituto  Médico  Legal  e  a  Polícia  Civil.

Explicou  que,  atualmente,  a  coleta  de  material  genético  para  exame  de  DNA é

realizada na própria Maternidade, evitando que a vítima tenha que se deslocar para a

Delegacia ou o IML para esse fim. Depois, por meio da cadeia de custódia, a vítima é

encaminhada  ao  Instituto  de  Criminalística,  onde  serão  realizados  os  exames.

Informou que até o final de 2011, foram realizadas cerca de 40 coletas de material
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biológico dos 100 casos atendidos no período. Por fim, disse considerar de grande

importância a realização de um trabalho de sensibilização de servidores e gestores

com vistas a incentivar e propiciar a organização mínima de algum tipo de serviço de

atenção à violência nos Municípios.

O Sgt. Sidney de Oliveira expôs sobre o serviço de prevenção à violência doméstica

prestado pela Polícia Militar e o protocolo de atendimento, que inclui a notificação do

agressor e o acompanhamento das famílias em situação de violência. Disse perceber

um grande volume de trabalho no Centro Risoleta Neves e no Centro de Referência

Bem Vinda. Defendeu a implantação de órgãos qualificados para atender as mulheres

vítimas de violência nas regionais de Belo Horizonte e ratificou a necessidade de um

maior trabalho preventivo.

Margaret de Freitas falou sobre o trabalho realizado na Delegacia Especializada de

Atendimento à Mulher de Belo Horizonte, informando que foram instaurados no último

mês  1.200  inquéritos  policiais  e  requeridas  cerca  de  800  medidas  protetivas.

Observou, outrossim, que a atual estrutura da Deam é insuficiente, considerando o

grande volume de trabalho, que inclui o plantão 24 horas, o expediente normal e o

serviço psicossocial oferecido.

Waterson Rocha e Maria Flávia Furst discorreram acerca da cadeia de custódia, um

projeto a princípio implantado no Centro de Referência de Belo Horizonte e que será

estendido a outras regionais, como Betim e Contagem.

A médica  Maria Flávia passou a explicar  a metodologia da chamada cadeia de

custódia. Disse que existem quatro Centros de Referência que atendem vítimas de

violência sexual em Belo Horizonte: o Hospital Júlia Kubitschek, a Maternidade Odete

Valadares, o Hospital  Odilon Behrens e o Hospital das Clínicas, unidades para as

quais  as  pacientes  são  normalmente  encaminhadas  pela  Polícia  Militar  para

atendimento e avaliação. Nesse momento, é realizada toda a profilaxia das DSTs,

virais  e  não  virais,  e  de  uma gravidez  indesejada,  em caso  de  violência  sexual.

Esclareceu que as mulheres atendidas são acompanhadas por um período médio de

seis meses a um ano, sendo que nos primeiros seis meses existe a chamada janela

imunológica, ou seja, um período em que, mesmo efetivada a medicação contra as

DSTs,  pode  ocorrer  viragem  sorológica.  Segundo  ela,  em  seis  meses  é  possível
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concluir  o  diagnóstico,  acrescentando  que  a  paciente  é  também  avaliada  por

psicólogos e assistentes sociais.

Esclareceu que a partir de novembro de 2010 foi realizado convênio com o IML, a

Polícia Civil e o Instituto de Criminalística. As pacientes são acolhidas no Centro de

Referência, onde o material genético é colhido por médicos e encaminhado ao IML ou

ao Instituto de Criminalística. Salientou que, como as provas são colhidas dentro do

hospital, evita-se que as vítimas tenham que se deslocar até a Delegacia e o IML para

recontar  a  história  e  serem  avaliadas  novamente,  o  que  melhora  o  atendimento.

Conforme a médica, atualmente a coleta do material é feita somente em vítimas com

mais de 18 anos, frisando que o próximo passo é atender crianças e adolescentes,

que ainda precisam dirigir-se ao IML.

Informou que em 2011 foram atendidas, no Júlia Kubitschek, 69 vítimas de violência

sexual,  sendo  70% crianças.  Em  2012,  até  abril,  foram  atendidas  nesse  hospital

aproximadamente 20 crianças. Comentou sua preocupação com esse número, tendo

em  vista  que  a  maioria  dos  casos  de  violência  sexual  sofrida  por  crianças  e

adolescentes não chegam a ser notificados, haja vista que o fato acontece quase

sempre dentro do ambiente familiar, cometidos pelo pai, avô, padrasto, tio, primo ou

irmão.

Por fim, ressaltou a necessidade de ampliação da equipe para a realização desse

trabalho no Centro de Atendimento, já que a demanda é cada vez maior.

Luci Diniz falou sobre a atual elaboração do Plano Estadual de Enfrentamento da

Violência Contra a Mulher e do Plano Estadual para Abrigamento. Segundo ela, 40%

dos 853 Municípios do Estado têm menos de 10 mil habitantes e não conseguem

arcar com a construção e manutenção de um Centro de Referência. Dessa forma, a

intenção é capacitar  e qualificar  os  Cras e os Creas desses Municípios para que

tenham a condição de oferecer um melhor atendimento à mulher vítima de violência.

Também  abordou  o  trabalho  do  Comitê  Interinstitucional  de  Enfrentamento  à

Violência contra a Mulher. Esclareceu que esse colegiado conta com a participação

de diversos  órgãos,  incluindo secretarias  estaduais,  Defensoria  Pública,  Ministério

Público, Polícias Militar e Civil, tendo por foco, dentre outros objetivos, trabalhar na

consecução  de dados  confiáveis  acerca  da  violência  contra  a  mulher  no  Estado.
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Informou que, segundo levantamento feito pelo Centro Integrado de Informações de

Defesa Social - Cinds -, nos últimos quatro anos, 450 mil mulheres foram vítimas de

violência.

Ressaltou  que,  diante  da  dimensão  do  problema,  é  fundamental  a

institucionalização das Delegacias  Especializadas de Atendimento à Mulher -  para

que tenham pessoal e estrutura adequados - e o fortalecimento dos organismos que

elaboram  as  ações  de  enfrentamento  à  violência.  Concluiu  dizendo  que  faltam

condições para a atuação adequada das instituições da área, pelo que ratificou a

importância da ampliação de recursos.

Margareth Abranches comentou acerca do projeto Mulheres em Atenção Especial,

para atendimento de mulheres vítimas de violência em Nova Lima, onde também há

um trabalho com vistas a organizar a rede municipal de enfrentamento à violência,

aproveitando-se a experiência da rede estadual já existente. Frisou a necessidade da

criação  de  um  Juizado  Especializado  naquela  Comarca,  especialmente  para

dinamizar o deferimento e o cumprimento das medidas protetivas. Informou, por fim,

que o Centro de Referência da Mulher de Nova Lima atende cerca de 84 casos por

mês e que a média de atendimento tem aumentado sistematicamente.

Daniele Costa esclareceu que o Centro de Referência Bem Vinda, criado em 1996,

presta atendimento psicológico, social e jurídico a mulheres em situação de violência

de gênero no âmbito doméstico e familiar. A instituição recebe atualmente uma média

de  60  mulheres  por  mês,  salientando,  entretanto,  que as  mulheres  muitas  vezes

passam por mais de um atendimento ou por acompanhamento psicológico semanal.

Ressaltou que várias das mulheres atendidas encontram-se em situação de risco

iminente de morte, fato que demanda um abrigamento emergencial. Frisou, então, ser

imprescindível a implantação de uma casa de acolhida, especificamente criada para

receber mulheres nos casos emergenciais, sem trâmites tão burocráticos. Asseverou

que as vítimas precisam, antes de tudo, de um local para o abrigamento por algumas

noites  até  que  se  efetive  o  atendimento  e  se  viabilizem  outras  alternativas  de

proteção. Frisou ser  essa uma demanda também das Polícias Civil  e Militar,  bem

como da Guarda Municipal,  já que recebem muitas vítimas a partir  das 22 ou 23

horas e nos finais de semana, e não têm para onde encaminhar essas mulheres.
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Pleiteou,  por  fim,  a  efetiva  institucionalização  do  Centro  de  Referência  pelo

Município de Belo Horizonte, com ampliação dos recursos humanos e melhoria da

infraestrutura  para  o  atendimento,  bem  como  a  implementação  de  políticas

habitacional e de inclusão profissional direcionadas às mulheres vítimas de violência.

Márcia  Gomes  informou  que  o  Consórcio  Mulheres  das  Gerais  tem  tratado  do

abrigamento  na  Região  Metropolitana,  principalmente  nos  quatro  Municípios

consorciados: Betim, Contagem, Belo Horizonte e Sabará, sendo que Nova Lima será

brevemente alcançado. Disse existirem vagas para o abrigamento de 10 famílias, ou

seja, para 10 mulheres e aproximadamente três crianças e adolescentes até 18 anos.

Segundo ela,  pretende-se aumentar  o  número  para  20  vagas,  possibilitando-se  o

atendimento de 80 pessoas. Fez eco, de outro lado, à necessidade de implantação de

uma casa de acolhida, nos termos pleiteados anteriormente.

Discorreu sobre a importância de uma maior articulação da rede de atendimento

com os serviços de saúde, especialmente em relação à violência sexual. Insistiu na

necessidade da formação continuada de todos os profissionais que trabalham, de

alguma  forma,  com  mulheres  vítimas  de  violência  e  da  ampliação  de  recursos

orçamentários para a rede.

4.1.7 2ª Reunião Extraordinária, em Belo Horizonte, em 15/5/2012

Em  15/5/2012  foi  realizada  a  2ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão,  com  a

finalidade de conhecer a rede de prevenção e de acompanhamento sociofamiliar à

mulher em situação de violência doméstica e sexual.

Participaram da audiência pública os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Rosângela

Reis,  Maria  Tereza  Lara,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Sebastião  Costa,  além  dos

seguintes  convidados:  Sônia  Maria  Nascimento  França,  representando  a

Subsecretária de Estado de Direitos Humanos; Nívia Mônica da Silva, Promotora de

Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça

de Defesa dos Direitos Humanos; Laurelle Carvalho de Araújo, Defensora Pública e

Coordenadora  do  Núcleo  Especializado  de  Promoção  e  Defesa  dos  Direitos  da

Mulher; Margaret de Freitas Assis Rocha, Chefe da Divisão de Polícia Especializada

de Atendimento da Mulher,  do Idoso e do Deficiente Físico;  Eliane Sanches Silva

Swerts, assistente social da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher; a Sgt.
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PM Sílvia Adriana da Silva, Coordenadora do Programa de Prevenção à Violência

Doméstica da 1ª Região da PMMG; Luci Diniz,  representando a Coordenadora da

Coordenadoria  Especial  de  Políticas  Públicas  para  Mulheres  da  Secretaria  de

Desenvolvimento  Social;  Teresa  Cristina  Damaso  Gusmão,  representando  a

Subsecretária  de  Estado de  Assistência  Social;  Paula  Jardim  Duarte,  Diretora  do

Núcleo de Penas Alternativas e Inclusão Social de Egressos da Secretaria de Defesa

Social;  Luciana Crepaldi,  representando a Coordenadora de Direitos  Humanos  da

Prefeitura  de  Belo  Horizonte;  e  Maria  Izabel  Ramos  de  Siqueira,  Presidente  do

Movimento Popular da Mulher.

Teresa Damaso discorreu acerca da política de assistência social, especialmente

sobre os atendimentos realizados pelos Cras e Creas. Explicou que esses Centros de

Referência,  após  receberem  as  pessoas  vítimas  de  violência  e  efetivarem  os

encaminhamentos  necessários,  continuam  realizando  um  trabalho  de

acompanhamento das famílias envolvidas, buscando-se alternativas de proteção e de

fortalecimento de vínculos, bem como de inserção dessas famílias em outros serviços

e benefícios específicos da assistência social.

Maria Izabel  Siqueira falou sobre o Movimento Popular da Mulher,  esclarecendo

que a entidade tem acompanhado o atendimento às mulheres vítimas de violência,

inclusive encaminhando-as aos Centros de Referência, às Delegacias Especializadas

ou  aos  serviços  de  assistência  social  conforme o  caso.  Ressaltou  que  todos  os

órgãos devem zelar pelo cumprimento da Lei Maria da Penha, a qual deve nortear os

procedimentos,  seja  no  âmbito  das  delegacias  -  com a  lavratura  dos  respectivos

registros -, seja no âmbito do Judiciário - com o deferimento das medidas protetivas

com a urgência necessária. Pleiteou o fortalecimento das delegacias especializadas,

com ampliação do quadro de pessoal e da infraestrutura; bem como a reestruturação

do Judiciário de forma a atender a crescente demanda.

Paula Jardim abordou o trabalho de acompanhamento de vítimas e agressores, o

qual,  segundo ela,  teve  início  antes  mesmo do advento  da  Lei  Maria  da  Penha,

quando a equipe psicossocial do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte passou

a  atender  mulheres  vítimas  de  violência  em  parceria  com  o  Instituto  Albam  e  a

sociedade civil.  Em 2006,  continuou,  foi  criada a Central  de Acompanhamento de
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Penas  e  Medidas  Alternativas  -  Ceapa  -,  que  atualmente  recebe  os  agressores

encaminhados  pelo  Judiciário  e  os  direciona  ao  Instituto  Albam  para

acompanhamento e participação em grupos reflexivos. Esclareceu que os grupos são

separados: os grupos de homens têm 16 encontros e trabalham a responsabilização;

já  os  grupos  de  mulheres  têm  12  encontros  e  objetivam  o  acolhimento  e  o

restabelecimento de laços familiares e sociais, como de trabalho, por exemplo.

Informou que, para o funcionamento desses grupos, foi realizada licitação no valor

de R$700.000,00 e que o atendimento no Estado está a cargo do Instituto Albam.

Frisou que, no entanto, o contrato não vem sendo devidamente executado, pois as

vítimas e agressores não têm chegado ao projeto, sendo que, dos 11 Municípios nos

quais o programa deve atuar, somente têm sido atendidos Belo Horizonte e Ribeirão

das Neves. Informou, por fim, que foram atendidas 279 pessoas em 2010, 265 em

2011, e 104 pessoas até abril de 2012.

A Promotora  Nívia  Silva  lembrou  a  relevância  de  uma efetiva  consecução  das

medidas  protetivas  e  pleiteou  a  criação  de  uma  casa  de  passagem  em  Belo

Horizonte, de forma a oferecer abrigamento transitório  e de urgência às mulheres

vítimas  de  violência.  Considerou  ser  fundamental  fortalecer  a  especialização  das

polícias  e  levar  as  ações  desenvolvidas  na  Capital  por  essas  instituições  para  o

interior.  Ratificou  ainda  a  necessidade  da  implantação  dos  juizados  especiais  de

combate à violência doméstica no Estado, priorizando-se as comarcas com maior

demanda.

Disse ser papel do Ministério Público acompanhar de forma sistêmica o fenômeno

da violência contra a mulher e a aplicação da Lei Maria da Penha, além de conhecer

e fiscalizar a rede de proteção. Comentou que a proposta de atuação do Centro de

Apoio  é  que  os  Promotores  verifiquem,  principalmente  no  interior,  quais  serviços

estão funcionando e de que forma, bem como quais são as principais demandas das

regiões.

Reafirmou  ser  de  grande  importância  tanto  o  aprimoramento  da  coleta,

sistematização,  tratamento  e  utilização  dos  dados  produzidos  em  cada  um  dos

órgãos inerentes à segurança pública e à Justiça, quanto o compartilhamento e a

utilização dessas informações nas políticas de prevenção e repressão a esse tipo de
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violência. Segundo a Promotora, isso realmente não tem ocorrido no Estado, embora

cada órgão disponha de uma estrutura que permite avanços.

Acerca  do  trabalho  do  Ministério  Público,  sugeriu  o  acesso  eletrônico  dos

Promotores aos laudos do IML e ao PCNET como forma de dinamizar o trabalho. Ao

final, ressaltou que foi firmado um protocolo de atuação dos Ministérios Públicos com

o Conselho Nacional do Ministério Público para capacitação e formação continuada

dos seus membros com a Secretaria de Política para as Mulheres.

A Sgt. Sílvia Adriana discorreu sobre o serviço de prevenção à violência doméstica,

existente  em  oito  batalhões  da  Polícia  Militar.  Segundo  ela,  os  policiais  são

capacitados de forma a compreenderem a violência doméstica como crime de fato,

buscando-se  afastar  a  banalização  que  via  de  regra  organiza  as  práticas  dos

profissionais quando tratam dos atos que acontecem no espaço familiar.

Continuou explicando a atividade nomeada Segunda Resposta, que é um trabalho

de pós-atendimento por meio do qual são selecionados os casos de maior gravidade

ou  alta  reincidência  para  a  realização  de  visitas  aos  envolvidos.  Os  policiais

apresentam os dispositivos da Lei Maria da Penha, incentivam as mulheres a registrar

a ocorrência sempre que sofrerem agressões e explicam quais os tipos de violência a

que podem ser submetidas, já que muitas delas não têm clareza de que aquilo que

sofrem é violência, como acontece nos casos de violência psicológica ou moral. Além

disso, esclareceu, as equipes encaminham essas mulheres à rede para atendimento

psicológico  e  assistência  social  e  jurídica.  Informou  que,  após  a  implantação  do

serviço, ampliaram-se as denúncias por parte das vítimas, ainda que de atos com

menor  potencial  ofensivo,  a  exemplo  das  lesões  leves  e  das  ameaças,  o  que

possibilita a intervenção antes que ocorram delitos de maior gravidade.

Asseverou, também, a grande dificuldade com relação aos dados, tendo em vista

que, muitas vezes, em que pese a motivação relacionada à violência doméstica e de

gênero,  essa  informação  não  é  registrada  entre  os  elementos  constantes  nas

ocorrências,  o  que  prejudica  a  percepção  do  crime  em  sua  especificidade.  Daí,

continuou, busca-se sensibilizar os profissionais para que indiquem nos registros, por

exemplo, a existência de relações entre marido e mulher ou união estável, de forma a

possibilitar essa identificação.
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Comentou que,  em levantamento realizado no final  de 2010,  do contingente  de

ocorrências em Belo Horizonte, 60% eram contra a pessoa. Desse total, 45% contra a

mulher,  levando-se  em  consideração  que  muitos  casos  dessa  violência  não  são

efetivamente  notificados.  Informou  que  foram  realizados  pelo  serviço  Segunda

Resposta mais de 650 atendimentos no ano 2011, sendo que o objeto, como já dito,

são os casos de maior gravidade ou alta reincidência.

Por fim, registrou a necessidade de se criarem equipamentos visando à realização

de  um  trabalho  direcionado  aos  filhos  das  mulheres  vítimas  de  violência  e  aos

agressores, justificando serem esses dois problemas que fazem parte da essência da

violência  doméstica  e  que  são  grandes  dificuldades  sentidas  pelos  policiais  que

atuam na área.

Margaret de Freitas e Eliane Sanches falaram sobre o Projeto Dialogar, realizado há

seis meses na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher por uma equipe

composta  de  assistente  social,  psicólogos  e  acadêmicos  de  direito  e  psicologia.

Esclareceram que o objetivo do projeto é realizar o acolhimento inicial das mulheres

vítimas de violência no momento em que chegam ao plantão na Delegacia, antes do

início dos procedimentos policiais e, posteriormente, o acompanhamento psicológico

e encaminhamento aos serviços sociais existentes, se for o caso. Informaram ainda

que o projeto também mantém um grupo reflexivo com homens agressores.

Por fim, Margaret de Freitas informou que foi direcionada à Delegacia uma equipe

específica para investigação de crimes de violência sexual, em atendimento a uma

antiga  demanda,  pelo  que  considerou  ser  esse  um  importante  ganho  para  o

atendimento.

4.1.8 3ª Reunião Extraordinária, em Ipatinga, em 28/5/2012

Em  28/5/2012  foi  realizada,  na  Câmara  Municipal  de  Ipatinga,  a  3ª  Reunião

Extraordinária  da  Comissão,  com  o  objetivo  de  diagnosticar  a  violência  contra  a

mulher e contextualizar as políticas públicas específicas no Estado.

Participaram  da  audiência  pública,  além  dos  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e

Rosângela Reis, Carmen Rocha, Subsecretária de Estado de Projetos Especiais e de

Promoção Social; Elmina Ferreira, Presidente do Conselho Municipal da Mulher de

Ipatinga; Lívia Athayde Oliveira, Delegada Especializada de Atendimento à Mulher de
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Ipatinga; Laurelle Carvalho de Araújo, Defensora Pública e Coordenadora do Núcleo

Especializado  de  Promoção  e  Defesa  dos  Direitos  da  Mulher;  Samuel  Saraiva

Cavalcante e Bruno Schiavo Cruz, Promotores de Justiça da Comarca de Ipatinga;

Altair Pereira de Azevedo, Coordenador da Defensoria Pública em Ipatinga; o Ten.

Lindon Johnson, Chefe da Pasta de Direitos Humanos do 14º Batalhão da Polícia

Militar; Mauro Nunes, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

Inicialmente,  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  esclareceu  que  o  objetivo  da

Comissão é traçar um diagnóstico da violência contra a mulher no Estado.

A Deputada Rosângela Reis assinalou que apresentou emendas ao projeto de lei

complementar  que  tratou  da  restruturação  do  Poder  Judiciário,  para  propor  a

instalação de juizados especiais na Comarca de Ipatinga. Além disso, pontuou sua

esperança de que as redes de atendimento à mulher funcionem de modo efetivo e

integrado, garantindo-se a eficácia da Lei Maria da Penha.

Carmen Rocha abordou as  consequências  e implicações pessoais  e  sociais  da

violência  sofrida  pela  mulher.  Disse  que  a  mulher  vítima de  violência  -  física  ou

psicológica -  pode desenvolver quadro depressivo e ressaltou o viés social dessa

modalidade de violência, que se manifesta no aumento do número de atendimentos

pelo SUS e de faltas ao trabalho e resulta,  segundo seu entendimento, em maior

número de mulheres que fazem uso de antidepressivos e se tornam alcoólatras ou

usuárias de drogas.

Asseverou  que  estudos  mostram  que  a  violência  doméstica  contra  a  mulher

repercute nas crianças que convivem com a situação, posto que tendem a repetir

esses comportamentos. Assim, lares violentos geram crianças que podem se tornar

adultos agressores, pois “a violência é aprendida como resposta”. Ao final, pontuou a

necessidade de se reforçar a prevenção da violência doméstica contra a mulher, por

meio de ações de educação, de saúde e a montagem de uma rede de enfrentamento

formada pelo poder público e pela sociedade civil.

Elmina Ferreira asseverou a necessidade de implementação das políticas públicas

voltadas ao combate à violência contra a mulher. Segundo ela, tais políticas sofrem

contingenciamento orçamentário que compromete sua eficiência. Assinalou a falta de

estrutura operacional da Delegacia da Polícia Civil de Ipatinga para o atendimento
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das  mulheres  vítimas  de  violência,  posto  que  não  há  equipe  especializada  para

acolhimento  da  vítima  naquele  órgão  nem  espaço  físico  para  seu  atendimento

reservado. Ressaltou a necessidade de atuação conjunta, em caráter de urgência,

entre o Estado e o  Município para criação de um espaço para  acolhimento,  com

equipe capacitada e infraestrutura adequada, o que contribuiria para a efetividade do

atendimento e maior eficácia da repressão penal do agressor.

Lívia  Athayde  Oliveira  assinalou  a  disseminação  da  violência  contra  a  mulher:

segundo  pesquisa,  65%  das  mulheres  entrevistadas  já  sofreram  algum  tipo  de

agressão - física, patrimonial, moral ou psicológica. Destacou o caráter protetivo da

Lei Maria da Penha e ressaltou que, ao contrário do que ocorre com os homens, 50%

dos homicídios praticados contra mulheres acontecem dentro do próprio lar,  tendo

como autores o companheiro, o pai ou o irmão.

Reafirmou a necessidade de estruturação da Delegacia da Polícia Civil para prestar

melhor atendimento às mulheres vítimas de violência, bem como de realização de

ações  integradas  que  abranjam  serviços  públicos  de  assistência  social,  saúde,

segurança pública e a atuação do Ministério Público. Assinalou que, em 2011, foram

registrados 443 casos de violência contra a mulher em Ipatinga, dos quais 385 foram

ocorrências envolvendo violência doméstica.

Apresentou as seguintes  sugestões:  criação de uma delegacia  especializada de

atendimento a mulheres, com equipe formada por assistentes sociais que atue na

própria  sede  da  delegacia,  em  caráter  prévio,  realizando  sindicâncias  no  lar  da

suposta vítima para apuração da situação vivida; integração de ações entre a Polícia

Civil  e  a  Polícia  Militar  visando  à  unificação  do  atendimento  à  mulher  vítima  de

violência; confecção de laudos médicos detalhados de atendimento de mulheres que

tenham sofrido violência, para posterior  realização de exame indireto de corpo de

delito; maior celeridade do Poder Judiciário na apreciação dos pedidos de aplicação

de medidas protetivas de urgência como meio de combater a impunidade e garantir a

efetividade da Lei Maria da Penha; construção de abrigos onde as mulheres vítimas

de violência sejam acolhidas pelo prazo de 48 horas; atendimento compulsório, por

equipe  de  profissionais  especializados,  do  agressor  condenado  por  prática  de

violência contra a mulher.
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Bruno  Schiavo  Cruz  assinalou  a  necessidade  da  conscientização das  mulheres

sobre  seus direitos  e de que sejam comunicados  às autoridades competentes  os

episódios de violência que as vitimem. Averbou que o Ministério Público - tal como o

Poder Judiciário, que carece de vara especializada na matéria - não dispõe de um

setor especializado para tratar exclusivamente de questões ligadas à Lei Maria da

Penha. Esclareceu que, com o advento dessa lei, tanto o Ministério Público quanto o

Poder  Judiciário  entenderam  que  as  ações  penais  que  buscassem  a

responsabilização  dos  autores  de  agressões  contra  mulheres  dependiam  da

representação das vítimas. Esse entendimento perdurou por aproximadamente seis

anos,  quando  o  Supremo  Tribunal  Federal  asseverou  que  não  é  obrigatória  a

representação da mulher agredida para o início do processo penal contra o agressor.

Segundo  o  Promotor,  essa  política  judicial  é  salutar  para  o  combate  à  violência

doméstica.

O  Ten.  Lindon  Johnson  ressaltou  que  desde  2009  a  PMMG  capacita  policiais

militares  para  prestar  atendimento  diferenciado  às  ocorrências  de  violência

doméstica. Assinalou a criação do programa de prevenção denominado Polícia da

Família,  que  dispõe  do  Serviço  de  Prevenção  à  Violência  Doméstica,  o  qual,  no

âmbito do 14º Batalhão, já capacitou mais de mil policiais. Asseverou que em Ipatinga

é  obrigatória  a  presença  de  uma  policial  feminina  durante  o  atendimento  de

ocorrência de violência doméstica, para que a possível vítima sinta-se mais à vontade

para narrar a suposta agressão sofrida. Esclareceu que entre novembro de 2011 e

maio de  2012,  houve 322 registros  de violência  doméstica pela Polícia  Militar  no

Município, sendo que 116 culminaram em lesões corporais na vítima, 85 foram de

ameaça e 110 em “agressões de fato”.

Laurelle Carvalho de Araújo asseverou que a Defensoria Pública também atende

mulheres vítimas de violência e as representa em juízo para requerer a aplicação de

medidas  protetivas  previstas  na  Lei  Maria  da  Penha.  Segundo  ela,  “a  medida

protetiva é pedida na Defensoria, na delegacia, no Judiciário, no Ministério Público e -

é claro - por meio de advogado particular”. Ressaltou que isso é positivo, pois quando

o agressor é policial civil, a vítima tem receito de procurar a delegacia e denunciá-lo.

Sugeriu que as mulheres vítimas de violência em Ipatinga e que estejam em situação
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de risco sejam encaminhadas aos abrigos existentes em Belo Horizonte e em Juiz de

Fora, pois naquele Município ainda não existem tais espaços.

Asseverou a necessidade de a Defensoria Pública buscar a aplicação de medidas

protetivas  contra  a  violência  psicológica  exercida  contra  mulheres,  especialmente

porque essas condutas nem sempre configuram crimes. Sustentou a necessidade de

aplicação  de  medidas  protetivas  judiciais  que  obriguem  os  agressores  a  se

submeterem a tratamento psiquiátrico como meio de prevenir agressões mais graves

e alertou para a importância de se conscientizar o Poder Judiciário sobre o cabimento

de tais  medidas.  Alinhou-se ao entendimento  de  que,  no atual  momento histórico

brasileiro,  a  ação  penal  pública  que  persiga  em  juízo  atos  de  violência  contra  a

mulher  deve  ser  incondicionada,  ou  seja,  independer  da  manifestação  formal  de

interesse da vítima agredida.

Alertou  que  o  grande  número  de  processos  em  tramitação  perante  as  varas

especializadas de violência doméstica da Capital impedem que as medidas protetivas

sejam  concedidas  em  até  48  horas.  Porém,  asseverou  que  em  casos  de  maior

gravidade a Defensoria Pública solicita que a Polícia Militar  monitore e proteja as

vítimas  de  violência  até  que  o  Poder  Judiciário  avalie  o  cabimento  da  medida

protetiva, no afã de se evitar consequências mais graves. Apontou a necessidade de

criação  de  núcleos  especializados  de  atendimento  no  interior  do  Estado,  mas,

segundo  ela,  sua  criação  demandará  pesquisa  prévia  para  se  apurar  onde  se

concentra  a  demanda  da  população  e  quais  são  os  equipamentos  públicos  já

existentes  no  local.  Disse,  por  fim,  que  em  Belo  Horizonte  a  Defensoria  Pública

realiza pesquisa para traçar o perfil da mulher vítima de violência atendida no Núcleo

Especializado de Promoção e  Defesa dos Direitos  da  Mulher,  e  ressaltou  que se

pretende que a pesquisa seja feita também no interior do Estado.

Mauro Nunes pontuou a necessidade de ampliação da rede de atenção à mulher, o

que demanda a atuação conjunta entre Estado, Municípios e sociedade civil, além da

participação do Ministério Público, do Poder Judiciário e das Polícias Civil e Militar.

Assinalou que o planejamento estratégico do Poder Executivo estadual para 2013

inclui  ações  que  visam  combater  a  violência  contra  a  mulher.  Em  virtude  disso,

espera-se que, em um futuro próximo, 50% dos Municípios da região contem com
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conselhos  atuantes,  possibilitando  que  as  políticas  públicas  para  as  mulheres  se

desenvolvam de modo homogêneo.

Após  a  exposição  dos  convidados,  iniciaram-se  os  debates,  franqueando-se  a

palavra à assistência.

Carmen Rocha agradeceu pela oportunidade de participar da audiência e ressaltou

o trabalho de capacitação em direitos humanos que a Polícia Militar vem fazendo.

Assinalou  que  a  prevenção  de  ofensa  aos  direitos  humanos  deve  basear-se  na

educação. Em relação à prevenção da violência contra a mulher, pontuou a criação

do projeto Maria da Penha vai às Escolas, que visa orientar crianças e adolescentes

sobre a violência doméstica.  Lembrou a aplicação da técnica do depoimento sem

dano no âmbito da Justiça, que consiste na colheita do depoimento de criança vítima

de abuso, em sala adequada, com o auxílio de um psicólogo, o qual, por meio de

ponto  eletrônico,  ouve  as  perguntas  feitas  pelo  Delegado  responsável  pelas

investigações  e  as  reproduz  para  a  criança.  Sugeriu  a  aplicação  dessa  técnica

durante a entrevista com as mulheres vítimas de violência, criando-se protocolos de

humanização de atendimento. Sugeriu também que as mulheres vítimas de violência

recebam atendimento psicossocial em caráter continuado.

Em  resposta  à  Deputada  Rosângela  Reis,  que  perguntou  para  onde  eram

encaminhadas  as  mulheres  vítimas  de  violência  em  Ipatinga,  a  Delegada  Lívia

Athayde Oliveira assinalou que, em caso de risco iminente para a vítima, a Polícia

Civil  busca  contato  com  um  familiar  dela  para  que  haja  o  acolhimento  até  a

apreciação das medidas protetivas pleiteadas ao Judiciário. Porém, reafirmou que “o

ideal  seria  um  abrigo,  por  haver  uma  equipe  especializada,  assistente  social,

psicólogo,  até  um  médico,  para  tentar  fazer  o  tratamento  da  mulher  agredida  e

restabelecer-lhe a autoconfiança”. Assinalou a importância da rede de atendimento

integrado para confirmar a situação de risco iminente vivida pela vítima e aquilatar a

necessidade de afastá-la do ambiente em que sofre violência.

O Promotor Bruno Schiavo Cruz, em complemento à manifestação da Delegada

Lívia, asseverou que, em princípio, quem deve se afastar do lar é o agressor e não a

vítima,  por  força  da  medida  protetiva  decretada  judicialmente.  Entretanto,  em

determinados  casos,  há  a  necessidade de acolhimento  da  mulher  em um abrigo.
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Ressaltou que as vítimas também podem ser alcançadas pelo programa previsto na

Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas e se afastarem do lar com base nessa lei.

Elmina Ferreira alertou que já houve casos de mulheres que foram encaminhadas

para outros Municípios, inclusive de outros Estados. Ponderou que os abrigos não

podem se transformar em depósitos, posto que devem ser uma solução circunstancial

e  que  dure  até  a  decisão  sobre  a  aplicação  da  medida protetiva.  Além  disso,  a

eficácia  do  acolhimento  depende  do  atendimento  da  vítima  por  uma  equipe

multidisciplinar. Sugeriu mudança na aplicação do abrigamento, dando-se ênfase ao

afastamento do agressor do lar conjugal ao invés do acolhimento da vítima e de seus

filhos.

4.1.9 4ª Reunião Ordinária, em Belo Horizonte, em 29/5/2012

No  dia  29/5/2012,  foi  realizada  a  4ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão,  com  a

presença dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luzia Ferreira e Liza Prado, quando

foram aprovados requerimentos diversos.

4.1.10 4ª Reunião Extraordinária, em Belo Horizonte, em 12/6/2012

Em  12/6/2012  foi  realizada  a  4ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão,  com  o

objetivo de debater as condições de acesso da mulher vítima de violência à Justiça.

Participaram da audiência pública os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Maria Tereza

Lara  e  Liza  Prado.  Também  estiveram  presentes  os  seguintes  convidados:  Ana

Denise Moreira Daher, representando a Superintendente da Coordenadoria da Mulher

em  Situação  de  Violência  Doméstica  e  Familiar  do  TJMG;  Maria  Cristina  Leão,

Psicóloga  Judicial  do  TJMG;  Nívia  Mônica  da  Silva,  Promotora  de  Justiça  e

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos  Direitos  Humanos;  Luciana  Bar  Infante  Antunes  Rabelo,  representando  a

Coordenadora  do  Núcleo  Especializado  de  Promoção  e  Defesa  dos  Direitos  da

Mulher; Margaret de Freitas Assis Rocha, Chefe da Divisão de Polícia Especializada

de Atendimento da Mulher, do Idoso e do Deficiente Físico - Dipemi -; a Sgt. PM Sílvia

Adriana da Silva, Coordenadora do Programa de Prevenção à Violência Doméstica da

1ª Região da PMMG; Luci Diniz, representando a Coordenadora da Coordenadoria

Especial  de  Políticas  Públicas  para  Mulheres  da  Secretaria  de  Desenvolvimento

Social;  Sandra  Margareth  Silvestrini  de  Souza,  Presidente  do  Sindicato  dos
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Servidores de Justiça de 1ª Instância do Estado de Minas Gerais; Wânia Pasinato,

autora do livro “Acesso à Justiça e violência contra a mulher em Belo Horizonte”;

Guiomar  Lanna,  do  Conselho  Estadual  da  Mulher;  Isabel  Vieira,  assessora  da

Deputada  Federal  Jô  Moraes;  Márcia  Gomes,  Superintendente  do  Consórcio

Mulheres  das  Gerais;  Maria  Izabel  Ramos  de Siqueira,  Presidente  do  Movimento

Popular da Mulher.

Wânia  Pasinato  discorreu  acerca  da  pesquisa  sobre  o  acesso  à  Justiça  que

coordenou no período entre 2007 e 2010 em Belo Horizonte, realizada a partir  de

depoimentos de algumas mulheres vítimas de violência. Segundo ela, a pesquisa foi

feita por meio de uma parceria entre quatro países, realizando-se simultaneamente

em localidades na Nicarágua, Peru, Equador e Brasil. Continuou esclarecendo que

Belo Horizonte foi escolhida por atender ao critério, dentre outros, de dispor de uma

Delegacia Especializada da Mulher, um equipamento que ainda se apresenta como a

principal porta de acesso para as mulheres que sofrem violência e procuram alguma

ajuda institucional.

Explicou que a  pesquisa partiu  de uma concepção formal  e literal  de  acesso à

Justiça. Tinha a finalidade de obter informações sobre o acesso das mulheres ao

serviço policial, com o registro da ocorrência, abertura de inquérito, investigação e

encaminhamento ao Judiciário, até a obtenção de uma resposta de penalização do

agressor. Esclareceu que ao longo da pesquisa, no entanto, a concepção de acesso à

Justiça tornou-se cada vez mais complexa, já que, além do que chamou de acesso

formal à Justiça - que começaria nas delegacias especializadas -,  essas mulheres

precisam também superar um conjunto de obstáculos sociais, econômicos, culturais e

emocionais. Considerou então que o acesso à Justiça deve ser pensado como uma

estratégia  capaz  de  dotar  de  poder  essas  mulheres  para  que  elas  possam  não

somente sair daquela situação de violência, mas também não se envolver em outra,

construir sua autonomia e sua identidade como mulher e cidadã, e viver uma vida

sem qualquer tipo de violência.

A  seguir,  a  pesquisadora  fez  várias  observações,  referindo-se  aos  resultados

obtidos com a realização da pesquisa, bem como à atual organização da rede de

atendimento à mulher vítima de violência.
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Primeiramente, disse da relevância de se pensar a Lei Maria da Penha no que ela

de fato propõe e como referência real, priorizando-se a orientação da mulher acerca

das  medidas  protetivas  e  a  implementação  de  mecanismos  que  garantam  a

efetividade dessa proteção.

Também ressaltou a importância da capacitação dos profissionais que atendem nos

serviços da rede, especialmente nas delegacias. Asseverou que um dos principais

problemas observados na pesquisa, no que se refere à capacitação, não foi tanto o

atendimento interno -  como o registro das ocorrências, por exemplo -,  mas sim o

primeiro atendimento. Considerou, aliás, ser esse atendimento inicial determinante:

“se o profissional não as orienta, questiona o tipo de violência que sofreram, minimiza

a situação pela qual estão passando, quer saber mais sobre o que aconteceu e ao

final  as  orienta a voltarem para casa e pensarem sobre o que desejam fazer,  as

vítimas acabam desistindo”. Além disso, frisou que esse primeiro contato com a rede

é fundamental para que as mulheres decidam o que vão fazer, utilizando-se, além da

delegacia  propriamente,  de  qualquer  dos  serviços  disponíveis  na  rede  de

atendimento. Nesse aspecto, falou da relevância de existirem protocolos institucionais

de  atuação,  com  vistas  a  fazer  com  que  os  profissionais  responsáveis  ajam

independentemente de suas crenças pessoais ou do seu conceito de violência.

No  que  se  refere  à  formação,  disse  que  o  modelo  ideal  é  a  capacitação

permanente. Considerou a atividade de capacitação mais eficiente se ampliada em

uma  rede  com  profissionais  de  vários  serviços,  na  qual  eles  possam  discutir  o

atendimento  e  suas  dificuldades,  criando-se  um  consenso.  Acrescentou,  ainda,  a

necessidade de que essa capacitação alcance todos os servidores, especialmente

aqueles que atuam na ponta.

A pesquisadora  também  falou  acerca  de  outro  problema identificado  durante  a

realização das entrevistas. Percebeu-se que o atendimento psicossocial era prestado

de  forma  dispersa,  fragmentada  e  com  poucas  oportunidades  de  interação.  E

acrescentou que o serviço prestado por estagiários também gera dificuldades, em

razão da enorme rotatividade.

Numa reflexão  acerca  da  rede  de  atendimento,  a  pesquisadora  comentou  que,

embora a Delegacia da Mulher e a Polícia Militar apareçam como duas importantes
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portas de entrada, seria interessante que esse início não se desse pela polícia. Isso

porque,  complementou,  muitas  mulheres precisam de alguma resposta ou  auxílio,

mas não necessariamente requerem um processo criminal ou a prisão do agressor,

até porque, muitas das vezes, não se sentem vítimas de um crime. Segundo ela, em

uma rede ideal, essas mulheres deveriam passar por uma orientação psicológica e

social no Centro de Referência, o qual, após identificar o problema e a demanda,

funcionaria como irradiador dentro da rede.

Lembrou  que  Belo  Horizonte  possui  serviços  considerados  essenciais  ao

funcionamento da rede, citando a existência de uma casa-abrigo, que foi consorciada,

dois centros de referência, um do Estado e o outro da Prefeitura, além da Delegacia

de Mulheres, dos serviços de saúde especializados em violência sexual e doméstica,

com  seus  devidos  programas,  tudo  conforme  previsto  na  Política  Nacional  de

Enfrentamento à Violência contra a Mulher, no Pacto Nacional de Enfrentamento à

Violência contra a Mulher e também na Lei Maria da Penha. Asseverou que, embora a

rede continue em articulação, os serviços ainda são exercidos com pouca estrutura

humana  e  material.  A falta  de  profissionais  é  um  problema  que  afeta  todos  os

serviços, pelo que, concluiu,  governo e secretarias devem ser cobrados para que

ampliem o quadro institucional, disponibilizando mais profissionais, com condições de

trabalho.

No que se  refere  ao  agressor,  considerou  que,  ainda  que não  seja  o  caso de

condenação com o encarceramento, o Estado precisa se posicionar em relação à

violência praticada contra as mulheres e dar uma resposta pelo ato cometido. Nesse

sentido,  afirmou  ser  fundamental  a  implementação  de  um  serviço  de

responsabilização do agressor.

Lembrou que, na pesquisa realizada, as mulheres entrevistadas saíram da situação

de violência, de uma maneira ou de outra, mas não por meio de uma resposta da

Justiça.  Então,  continuou,  no  acesso  à  Justiça  formal,  nenhuma  delas  obteve

sucesso,  porque  não  conseguiram  a  responsabilização  do  agressor.  Segundo  a

pesquisadora, elas conseguiram ter acesso a essa vida sem violência por meio dos

demais serviços da rede: tiveram atendimento psicológico e se fortaleceram mais em

relação  a  suas  decisões,  conseguiram  voltar  a  trabalhar,  aquelas  que  não
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trabalhavam iniciaram alguma atividade que lhes deu também autonomia  para  se

sustentarem e também a seus filhos. Comentou, ainda nesse ponto, que a condição

das vítimas melhora quando têm o apoio da família na situação inicial de perigo e no

rompimento da relação afetiva.

Ressaltou,  de  outro  lado,  a  dificuldade  de  se  pensar  em  política  pública  sem

números. A carência de dados impossibilita o direcionamento e o aprimoramento das

ações, na medida em que complica a identificação do que falta: se pessoas, recursos,

equipamentos, horários diferentes de atendimento ou remanejamento de pessoal, por

exemplo. Continuou dizendo sobre a inexistência de números da rede: cada serviço

elabora o seu relatório de atividades, mas esses dados não são acessíveis. Segundo

ela, isso faz com que o funcionamento do serviço seja uma grande incógnita para

todos, não sendo possível delimitar quantas mulheres passam pela rede, quem são

elas e se o que funciona hoje atende às suas necessidades.

Diante disso, afirmou que a produção centralizada de dados e o desenvolvimento

de  sistemas  de  informação  são  temas  permanentemente  em  pauta.  Citou  como

exemplo o trabalho feito no Estado do Rio de Janeiro, onde o Instituto de Segurança

Pública  organiza  anualmente  um  documento  chamado  “Dossiê  Mulher”  e  publica

estatísticas  sobre  a  violência  contra a mulher,  inclusive  com informações sobre a

aplicação ou não da Lei Maria da Penha. Comentou ser essa a única experiência do

País.

Abordou,  por  fim,  o  funcionamento  dos  juizados.  Considerou  que o  Juizado  de

Violências  Domésticas  e  Familiares  previsto  na  Lei  Maria  da  Penha  tem  um

diferencial, que é a competência híbrida. Nesse formato, continuou, pode o Juiz julgar

não  somente  a  causa  criminal,  mas  também  a  cível,  cabendo-lhe  tratar  sobre  a

continuidade de uma ação e a solução das medidas protetivas, mas também sobre

divórcio, filhos, pensão alimentícia. Acrescentou que a lei objetivou propiciar, de um

lado, o atendimento em um único espaço do Judiciário, e de outro, um conhecimento

mais  abrangente  dos  fatos  pelo  Juiz.  Defendeu  então  uma  mudança  estrutural,

passando pela Lei de Organização Judiciária, criando-se não apenas Varas Judiciais

adaptadas,  mas  Juizados  com  competência  híbrida,  com  a  estrutura  humana  e

material necessária. Comentou existirem experiências dessa natureza em Cuiabá e
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no Estado do Pará.

Margaret de Freitas, acerca da formação dos profissionais, considerou a relevância

de uma maior autonomia da Dipemi para a realização de capacitações específicas, de

forma a propiciar um atendimento mais eficiente. Também salientou a importância do

serviço psicossocial no âmbito da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher,

tendo  em  vista  que  esse  trabalho  propicia  o  acolhimento  necessário  às  vítimas,

facilitando,  inclusive,  a  confecção  dos  registros  das  ocorrências  e  os  demais

procedimentos policiais inerentes à investigação. Fez questão de ratificar que todas

as representações recebidas no plantão geram a instauração do respectivo inquérito

policial no prazo máximo de uma semana e informou que a Delegacia possui, até 31

de  maio,  2.535  inquéritos  policiais  enviados  à  Justiça  e  4.037  requerimentos  de

medidas protetivas,  com uma média de 800 medidas protetivas por mês. Por fim,

sobre  o fechamento das Delegacias  de  Mulheres em Venda Nova e  no  Barreiro,

comentou ser salutar pensar-se na reabertura desses atendimentos, considerando,

entretanto,  que  essas  localidades  carecem  de  plantão,  já  que  as  mulheres  são

agredidas normalmente à noite e nos finais de semana.

Ana Denise Moreira lembrou a criação, nos termos da Resolução nº 673, do TJMG,

da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Também

repassou algumas informações recolhidas pelo Tribunal: nas 296 comarcas do Estado

há 389 Varas Criminais e do Júri que têm competência para apreciar feitos inerentes

à Lei Maria da Penha. Sobre os processos distribuídos e cadastrados no Estado,

informou que foram apuradas 31.504 medidas protetivas e 29.888 ações penais em

2011.  Constatou-se ainda o  julgamento de  8.149 medidas protetivas e de  13.880

ações penais no ano de 2011. Quanto aos processos ativos, informou a existência de

45.966 medidas protetivas e 57.670 ações penais até 31/12/2011.

Maria  Cristina  Leão  ressaltou  a  importância  do  mutirão  iniciado pelo  TJMG em

11/6/2012  para  analisar  a  atual  situação  das  Varas  Especializadas  em  Violência

Doméstica e Familiar contra a Mulher. Esclareceu que a equipe, composta inclusive

por  servidores  da  Corregedoria,  tem  o  objetivo  de  diagnosticar  os  problemas

existentes e propor alternativas visando à reestruturação dos trabalhos desenvolvidos

nessas  Varas.  Ao  final,  disse  de  sua  esperança,  como  servidora  do  TJMG,  na
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efetivação das mudanças há muito reivindicadas e de melhoria na atuação do Poder

Judiciário sobre as questões inerentes à Lei Maria da Penha.

Sandra Margareth Silvestrini, considerou preocupante a grande demanda existente

nas 13ª e 14ª Varas do TJMG. Comentou que, em 2009, quando foram instaladas,

foram distribuídos para essas Varas 3.800 processos, tendo esse número chegado a

mais de 30 mil processos passados dois anos. Salientou que, entretanto, somaram-se

apenas dois servidores aos nove inicialmente lotados em cada uma das secretarias,

os  quais  lidam  com  um excessivo  volume de  processos,  realizam  o  trabalho  em

espaço físico insuficiente e precisam ultrapassar sua jornada diária de trabalho sem

receber qualquer remuneração extraordinária. Entendeu ser insuficiente a instalação

de uma nova Vara com um simples remanejamento de servidores e sem a efetiva

ampliação do quadro de profissionais,  inclusive no que se refere à equipe técnica

psicossocial.  Pleiteou então a melhoria das condições de trabalho dos servidores,

bem  como  da  estrutura  disponível,  na  medida  necessária  para  a  realização  do

atendimento eficiente no tempo hábil exigido pela lei.

Nívia  Mônica  da  Silva  ressaltou  que  a  Promotoria  carece  de  uma  equipe

multidisciplinar para o atendimento, contando apenas com uma psicóloga. Considerou

então  importante  a  presença  de  uma  assistente  social  para  fazer  os

encaminhamentos  com  propriedade  e  de  maneira  mais  qualificada.  Chamou  a

atenção ainda para o fato de que essa equipe,  além de aumentar  o potencial  do

serviço, contribuiria para evitar a fragmentação desse atendimento, especialmente no

Núcleo Estadual de Gênero do Ministério Público, que conta com três Promotores,

mas somente uma Promotora especializada na área.

No  que  diz  respeito  à  Defensoria  Pública,  Luciana  Rabelo  informou  que  a

Defensoria conta apenas com uma assistente social, sendo que o atendimento é feito

por estagiários de psicologia. Considerou também importante essa triagem realizada

pelos setores de psicologia e de assistência social como forma de captar exatamente

qual é a necessidade da mulher que procura a instituição.

Guiomar  Lanna  identificou-se  como  representante  da  Secretaria  de  Estado  de

Educação no Conselho Estadual da Mulher e informou sobre os projetos que vêm

sendo desenvolvidos pela Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria de
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Desenvolvimento Social: “Maria da Penha vai às escolas” e “Em Minas, direito é a

mulher ter direitos”.  Acrescentou, sobre o primeiro projeto, que o propósito é levar

esclarecimentos  sobre  a  Lei  Maria  da  Penha  não  só  aos  alunos  do  ensino

fundamental,  por  meio  de  uma  linguagem  acessível,  mas  também  aos  pais  e

professores,  de  maneira  a  fomentar  a  discussão  acerca  do  tema  e  mostrar  a

importância do enfrentamento da violência contra a mulher.

Isabel Vieira informou que os trabalhos da CPMI do Congresso Nacional continuam

em andamento em Minas Gerais por meio da comissão organizadora que se mantém

em  funcionamento,  realizando  inclusive  debates  em  várias  cidades  da  região

metropolitana.

Levantou uma preocupação: quando os profissionais se reúnem, seja para discutir o

tema, seja para atender as vítimas de violência, existe um posicionamento de tentar-

se a mediação, nos moldes da Lei Federal nº 9.099. Disse haver escutado, muitas

vezes, de profissionais da área jurídica expressões como “no processo de mediação”

ou “na  tentativa  de  mediação”  ao  tratarem de questões inerentes à Lei  Maria  da

Penha e à violência contra a mulher. Salientou que é pacífico o não cabimento da

aplicação  da  mediação  nos  casos  de  violência  contra  a  mulher,  mas  ressalvou,

contudo, que esse procedimento não raramente tem sido adotado.

Disse ainda perceber que as mulheres vítimas de violência que não tiveram o seu

direito contemplado viram ali uma despenalização do agressor, na prática, ao final do

processo.  Isso porque, continuou, elas passaram por uma peregrinação durante o

processo  de  acolhimento  e  atendimento,  repetindo  suas  razões  a  inúmeros

profissionais e vivenciando novamente todo o sofrimento, para, no final das contas, o

agressor  não  sofrer  punição  de  fato  pelo  ato  de  violência  cometido.  Essa

despenalização, continuou, tem origem no entendimento que os operadores do direito

em Minas Gerais estão tendo sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Concluiu

dizendo ser esse um ponto  essencial  para o enfrentamento da violência contra a

mulher.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva reiterou a importância da questão orçamentária

quando se discute a necessidade de ampliação dos quadros de servidores, como

forma, inclusive, de se atribuir efetividade e continuidade às políticas públicas.
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A Deputada Liza Prado ratificou a necessidade de intervenções no orçamento para

capacitação  de  servidores  e  ampliação  e  melhoria  da  infraestrutura  dos

equipamentos,  de  forma  a  possibilitar  que  a  rede  apresente-se  suficientemente

estruturada  para  o  atendimento  às  mulheres,  em  especial  as  Delegacias

Especializadas, os Centros de Referência e os Conselhos.

A Deputada Maria Tereza Lara, dentre outras observações, reforçou a importância

de  aplicação  de  mais  recursos  para  as  ações  inerentes  à  diferença  de  gênero,

combate à violência e direito à profissionalização, por exemplo.

4.1.11 5ª Reunião Extraordinária, em Itajubá, em 15/6/2012

Em 15/6/2012 foi realizada, em Itajubá, a 5ª Reunião Extraordinária da Comissão,

com  o  objetivo  de  contextualizar  a  situação  de  violência  contra  a  mulher  nesse

Município e debater a política de enfrentamento à violência e de atenção à mulher

vitimizada.

Participaram  da  audiência  pública,  além  dos  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e

Ulysses  Gomes,  Jorge  Renó  Mouallem,  Prefeito  Municipal  de  Itajubá;  Antônio

Raimundo  Santi,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Itajubá;  Otávio  de  Almeida

Cabral,  Promotor  de  Justiça  da  Comarca  de  Itajubá;  Jacqueline  Carneiro  Roque

Peyrer, Coordenadora da Defensoria Pública em Itajubá; Beatriz Monroe de Souza,

Coordenadora Regional  da Defensoria Pública;  a  Sgt.  PM Vanessa Goulart  Silva,

Comandante  da  Patrulha  de  Prevenção  à  Violência  Doméstica  da  Polícia  Militar;

Karyna  Tribst  de  Campos,  Delegada  titular  da  Delegacia  Especializada  de

Atendimento à Mulher; Remy de Andrade Filho e Rosimeire da Silva Ribeiro Oliveira,

Presidente e Diretora da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá -

Aciei -; Selmo Sila de Souza, Juiz de Direito da Comarca de Itajubá; João Eusébio

Cruz, Chefe do 17º Departamento da Polícia Civil; Clarete Izaura Faria Antunes da

Silva, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Itajubá; Luiza Cristina Mauad

Ferreira, psicóloga.

O Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva  inicialmente  pontuou que os  dados  existentes

sobre a violência contra a mulher no Brasil delineiam um quadro grave e demandam a

criação de mecanismos que possibilitem pronta resposta estatal de atendimento e

acolhimento das vítimas, em especial com a melhoria da infraestrutura dos órgãos em
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que são atendidas e a capacitação dos profissionais envolvidos. Assinalou o caráter

exemplar  do  atendimento  realizado  no  Município  de  Itajubá,  a  partir  do  trabalho

conjunto dos poderes públicos.

O Deputado Ulysses Gomes ressaltou o pioneirismo do Município ao instalar em

seu  território  o  Núcleo  de  Defesa  dos  Direitos  da  Mulher  Vítima  de  Violência

Doméstica, órgão que trabalha em parceria com as Polícias Civil e Militar. Averbou

que  a  violência  contra  a  mulher  é  um  problema  de  segurança  pública,  cuja

abordagem  deve  alcançar  outros  ambientes  sociais,  tais  como  escolas,  igrejas,

entidades representativas da sociedade organizada, de forma a se reforçar a cultura

da igualdade e do respeito.

Jorge Renó Mouallem justificou a escolha do espaço alugado pela Prefeitura para

instalação da Delegacia  Especializada da Mulher  em Itajubá,  assinalando que as

mulheres  agredidas  necessitam  ser  atendidas  em  um  local  com  infraestrutura

condizente  e  digna,  contribuindo  para  a  prevenção  da  ocorrência  desses  delitos.

Asseverou que o Poder Executivo municipal acompanha todos os casos de violência

doméstica atendidos pelos Cras localizados no Município e que as vítimas também

recebem  nos  Creas  de  Itajubá  atendimento  por  psicólogos,  assistentes  sociais  e

outros profissionais. Segundo seu entendimento, essa infraestrutura de atendimento

às mulheres desestimula os potenciais agressores.

Karyna Tribst de Campos apresentou dados sobre a violência contra a mulher no

Município de Itajubá. Segundo ela, em 2011, a Delegacia de Atendimento à Mulher

instaurou 372 inquéritos policiais e remeteu 359 desses expedientes concluídos com

relatório  ao  Poder  Judiciário.  Asseverou que o  grande número  de ocorrências  de

violência contra a mulher registrado em Itajubá representa a maior disposição das

mulheres em formalizar denúncias e agressões sofridas.

Em  seguida,  descreveu  o  método  de  atuação  da  Polícia  Civil  e  da  Defensoria

Pública no atendimento às ocorrências de violência contra a mulher em Itajubá. Após

o registro da ocorrência policial, a mulher é chamada à Delegacia de Atendimento à

Mulher para reduzir a termo suas declarações e colher sua representação, se for o

caso.  Em seguida,  o termo é encaminhado à Defensoria Pública,  a quem caberá

formular pedido de medida protetiva ao Poder Judiciário. Havendo violência física, a
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vítima é encaminhada para realização de exame de corpo de delito e, em caso de

violência sexual, é encaminhada ao Centro de Assistência e Prevenção - CAP - do

Município. Sugeriu que a mulher agredida seja acompanhada por um psicólogo desde

o  momento  do  registro  da  ocorrência  e  durante  toda  a  tramitação  do  processo

criminal, o que não ocorre atualmente. Pontuou, outrossim, a necessidade de criação

de  casa-abrigo  para  acolhimento  da  mulher  agredida.  Ressaltou  a  integração

existente, em Itajubá, entre a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, a Promotoria de

Justiça e as Polícias Civil e Militar.

A Sgt.  Vanessa  Goulart  Silva  destacou  a  criação  do  Projeto  Era,  que  assiste

mulheres vítimas de violência doméstica e conta com a atuação integrada entre a

Polícia  Civil,  a  Defensoria  Pública  e  a  Polícia  Militar.  Esta  última  faz  o

acompanhamento da execução de cada medida protetiva em vigor, comparecendo às

casas das vítimas e entrevistando-as. Assinalou que a presença da policial feminina

na residência da vítima permite que ela se sinta mais segura e à vontade para contar

sobre o drama que envolve as agressões. A visita também serve para esclarecer o

autor da agressão quanto à efetividade da medida protetiva em vigor e que, se for

desrespeitada, pode redundar em sua prisão. Pontuou que a violência doméstica está

disseminada entre todos os estratos sociais, mas o público que geralmente procura a

Polícia  Militar  é  o  de  menor  poder  aquisitivo.  Esclareceu  a  importância  do

acompanhamento da execução da medida, pois, caso haja seu descumprimento, a

vítima deve formalizar novo boletim de ocorrência policial noticiando o fato. Averbou

que  as  causas  da  violência  doméstica  estão  ligadas  ao  consumo  de  bebidas

alcoólicas e de drogas.

Jacqueline Carneiro Roque Peyer assinalou que o Núcleo de Defesa dos Direitos

da Mulher da Defensoria Pública foi criado em Itajubá em 2006, para atendimento de

mulheres  vítimas  de  violência  doméstica  ou  familiar  nos  Municípios  de  Itajubá,

Wenceslau Brás, Delfim Moreira, Piranguçu e Marmelópolis. Pontificou que nos dois

últimos anos foram ajuizadas 385 medidas de  proteção no Juízo da Comarca de

Itajubá, cuja esmagadora maioria foi proposta pelo Núcleo de Defesa dos Direitos da

Mulher de Itajubá. Ressaltou que o órgão também atua na divulgação da Lei Maria da

Penha.  Asseverou que a violência manifesta-se não só sob a forma de agressão
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física,  mas  também  psicológica.  Criticou  o  Poder  Judiciário,  que,  segundo  seu

entendimento,  cria  dificuldades  para  concessão  de  medidas  protetivas  ao  exigir

produção  de  prova  testemunhal  que  ateste  os  fatos  alegados  pelas  vítimas  de

agressão.  Apontou a  necessidade  de  criação de  vara  especializada  em  violência

doméstica e familiar em Itajubá como meio de aprimorar a prestação jurisdicional para

a mulher e conferir maior eficácia ao combate a esse tipo de violência. Em resposta

ao  Deputado  Ulysses  Gomes,  apontou  que  não  existem  dados  disponíveis  para

precisar a demanda por atendimento em casa-abrigo, pois não há pessoal disponível

na Defensoria Pública para reunir  e processar tais  dados. Pontificou, outrossim, a

relatividade de estimativa dessa demanda, avaliada em torno de 10% das mulheres

agredidas atendidas pela Defensoria Pública, especialmente porque muitas mulheres

deixam de denunciar agressões que tenham sofrido porque não têm outro lugar para

se refugiar senão o lar onde foram agredidas.

Beatriz Monroe de Souza ressaltou que a violência contra a mulher também é um

problema de saúde pública, além de demandar o enfoque sob o prisma da segurança

pública  e  de  violação  de  direitos  humanos.  Sugeriu  a  criação  de  uma  vara

especializada de violência doméstica e de um centro de referência, que reúna todas

as  instituições  no  mesmo  espaço  físico  -  Defensoria  Pública,  Ministério  Público,

Tribunal de Justiça, Polícias Militar e Civil, todos articulados entre si -, para garantir

celeridade aos procedimentos para defesa da mulher. Esse atendimento deve ser

integrado com a assistência às vítimas, prestada por profissionais da área de saúde

mental, tais como psicólogos e psiquiatras.

Clarete Izaura Faria Antunes da Silva asseverou que o Conselho Municipal  dos

Direitos da Mulher já realizou duas conferências regionais para discutir o tema da

violência contra a mulher. Concitou a comunidade para que se organize e denuncie

os casos de violência.

João Eusébio Cruz reafirmou que em Itajubá há uma atuação conjunta entre órgãos

estaduais e municipais com a finalidade de combater a violência contra a mulher e

cujo  modelo  deve  ser  copiado  e  seguido.  Apontou  a  necessidade  de  o  Estado

recompor  os  quadros  de  pessoal  do  serviço  público,  especialmente  no  Poder

Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública e nas Polícias Civil e Militar.
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O Juiz Selmo Sila de Souza disse considerar urgente a necessidade de instalação

do juizado especializado de violência doméstica em Itajubá e sugeriu que o cargo de

Juiz titular fosse ocupado por uma mulher. Assinalou que, como Juiz responsável pelo

julgamento de processos instaurados com base na Lei Maria da Penha, adotava o rito

da medida cautelar para tramitação do pedido de medida protetiva, garantindo-se,

assim,  o  princípio  do  contraditório  e  da  ampla  defesa  ao  acusado.  Em  seguida,

designava-se audiência de conciliação para tentar reaproximar as partes, obtendo-se

alto  índice  de  êxito,  seja  pela  reconciliação  do  casal,  seja  pela  conversão  do

procedimento em separação consensual. Sublinhou que a prestação jurisdicional em

processos de violência doméstica em Itajubá foi entregue em tempo razoável e sem

delongas desnecessárias.

Otávio de Almeida Cabral pontuou que a violência doméstica é mais ampla e mais

complexa do que a violência contra a mulher. Assinalou que a maioria dos casos de

violência dentro da família tem no abuso de bebidas alcoólicas e de drogas ilícitas

sua causa preponderante. Sustentou que deve haver o oferecimento de assistência

social e psicológica a todos os membros do grupo familiar onde eclodiu a violência

doméstica, bem como o tratamento do abuso das drogas e do álcool como meio de

redução de parâmetros da violência no lar. Assinalou a importância dos serviços de

assistência social e de apoio psicológico à criança como meio de evitar que ela se

transforme em “reprodutor desse sistema de violência que aprendeu dentro de casa”.

Asseverou que o problema merece outro enfoque além do forense, que é imediatista,

alcançando também a prevenção a médio e longo prazos, por meio da criação de

núcleos  de  apoio  psicológico  e  social  às  famílias  onde  a  violência  doméstica  se

manifestou.

Luiza Cristina Mauad Ferreira ressaltou que o combate à violência contra a mulher

deve ir além da prestação de assessoria jurídica e oferecer meios que garantam a

emancipação  e  a  autonomia  feminina.  Sustentou  que  as  ideias  de  inferioridade

feminina e supremacia masculina foram construídas ao longo da História e somente

serão  superadas  por  meio  da  informação  e  do  investimento  “no  desenvolvimento

social  e  afetivo  dessas  personagens,  em uma sociedade em que  as  relações  de

poder entre homens e mulheres possam ser equilibradas”. Ressaltou a necessidade
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de atendimento integral às mulheres em situação de violência, que demanda a ação

conjunta de Defensores Públicos, assistentes sociais e psicólogos e a criação das

redes necessárias a esse atendimento, envolvendo “conselhos estadual e municipal,

Sine, hospitais, postos de saúde, equipes de Saúde da Família, bombeiros, policiais

civis e militares, líderes religiosos, clínicas de atendimento psiquiátrico e psicológico”.

Franqueada a palavra à assistência, José Henrique Schumann, médico legista da

Polícia Civil, manifestou-se para lembrar o número reduzido de médicos legistas no

Estado, e sugeriu a criação de um posto médico legal sediado em local próximo à

delegacia de mulheres com o objetivo de agilizar o atendimento à mulher vitimizada,

produzindo-se  o  laudo  de  exame  de  corpo  de  delito  mais  rapidamente.  Sugeriu,

outrossim, a criação de núcleos de atendimento à mulher vítima de violência sexual

nos hospitais, para obtenção mais célere de provas da ocorrência do delito.

Edna  Maria  de  Faria  ressaltou  a  necessidade  de  criação  de  um  centro  de

assistência  ao  agressor,  com  equipe  de  atendimento  formada  por  médicos,

psicólogos  e  psiquiatras,  para  auxiliá-lo  na  ressocialização  e  na  manutenção  da

saúde.

Cícero  Dias  Rabelo,  Defensor  Público  em  Itajubá,  assinalou  que os  agressores

também são  vítimas  do  vício,  da  ignorância,  da  desqualificação  profissional  e  da

insegurança, e, por isso, também demandam tratamento psicológico especializado.

4.1.12 6ª Reunião Extraordinária, em Divinópolis, em 18/6/2012

No  dia  18/6/2012  foi  realizada,  em  Divinópolis,  a  6ª  Reunião  Extraordinária  da

Comissão, com o objetivo de contextualizar a situação da violência contra a mulher

nesse Município e debater a política de enfrentamento à violência e de atenção à

mulher vitimizada.

Estiveram  presentes  os  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Luzia  Ferreira,  Maria

Tereza  Lara  e  Fabiano  Tolentino.  Participaram  também  os  seguintes  convidados:

Vereador  Anderson  José  Ribeiro  Saleme,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Divinópolis;  Eliana  Piola,  Coordenadora  da  Coordenadoria  Especial  de  Políticas

Públicas  para  Mulheres da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social;  Christina  Diniz,

representando a  Presidente do Conselho  Estadual  da  Mulher;  Juiz Dalton  Soares

Negrão,  representando  o  Juiz-Diretor  do  Foro  da  Comarca  de  Divinópolis;  Fábio
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Barbieri Caetano, Promotor de Justiça da Comarca de Divinópolis; Rita Fernandes da

Silva, Defensora Pública; Sirléia Moreira Tavares, Presidente do Conselho Municipal

de Assistência Social de Divinópolis; Lucinda Basilo Vieira, Coordenadora do Centro

de Referência Especializado de Assistência Social  -  Creas -  de Divinópolis;  Maria

Gorete  Rios,  Delegada  Especializada  de  Orientação  e  Proteção  à  Família  de

Divinópolis;  Hélio  Alves  Barros,  Gerente  de  Apoio  da  Casa  dos  Conselhos  de

Divinópolis.

A Delegada Maria Gorete Rios rememorou a implantação da Delegacia da Mulher

no Município de Divinópolis no ano de 2002, antes, portanto, da edição da Lei Maria

da Penha. Disse que o atendimento a princípio limitava-se à mulher e ao idoso, mas

que,  posteriormente,  a  Delegacia  começou  a  atender  à  família  como um todo,  a

exemplo de crianças vítimas de violência doméstica. Informou ainda que o serviço

psicossocial era inicialmente composto por profissionais voluntários, contando com

psicólogo, assistente social e sociólogo.

Afirmou  que  Divinópolis,  apesar  do  grande  número  de  habitantes,  possui  uma

Delegacia  bastante  acanhada,  realçando  que  a  maior  carência  é  de  recursos

humanos,  pelo  que  o  trabalho  fica  muito  aquém  da  vontade  dos  profissionais.

Aproveitou para informar que o setor psicossocial funciona com uma psicóloga - que

é  servidora  municipal  -,  estagiárias  e  voluntárias.  Asseverou  que  a  repressão  é

necessária, mas considerou, de outro lado, que não há como se tratar da violência

doméstica sem trabalhar com os agressores, tarefa essa que fica a cargo do setor

psicossocial.

Também falou sobre a necessidade de ampliarem-se os quadros da Polícia Civil,

com  Delegados,  Escrivães  e  investigadores,  e  concluiu  ser  muito  importante  a

conscientização do Estado acerca desse tema.

A  Deputada  Luzia  Ferreira  relatou  ter  visitado  recentemente  a  Delegacia

Especializada  de  Atendimento  à  Mulher  e  identificado  que  uma  das  dificuldades

enfrentadas para a continuidade do atendimento psicossocial é que ele não é feito

dentro da estrutura própria da Polícia Civil. Informou haver apresentado uma emenda

parlamentar ao orçamento do Estado para favorecer a continuidade desse trabalho de

integração  e  de  acolhimento  da  mulher  na  cidade.  Segundo  a  Deputada,  esse
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convênio já foi assinado e será executado no segundo semestre.

O Juiz Dalton Soares lembrou a origem da Lei Maria da Penha e salientou que não

se trata  de  uma norma sobre  crimes de menor  potencial  ofensivo,  possuindo,  ao

contrário,  uma  grande  abrangência.  Comentou  ainda  que,  apesar  de  haver

estabelecido a criação dos juizados especiais para tratar da violência contra a mulher,

a mencionada lei não dispôs acerca dos recursos financeiros para a sua implantação.

Nesse sentido, continuou, a demanda é grande, mas as deficiências econômicas e

orçamentárias inviabilizam a efetiva implementação da lei.

Considerou que os agressores - maridos, filhos, irmãos, esposos e companheiros -

não deveriam ser processados numa vara criminal. Segundo ele, há que se atentar

para a existência do conflito familiar, que tem que ser enfrentado com inteligência e

sensibilidade. Ainda sobre as disposições da Lei Maria da Penha, disse que ainda

passam por  um processo de amadurecimento  e  citou como avanços o  fato  de  a

retratação ter que ser feita perante o Juiz e não na Delegacia, bem como a atuação

mediante ação penal pública incondicionada nos crimes de lesão corporal.

Por fim, destacou que a legislação tem a capacidade de nortear, mas acrescentou

que a mudança de comportamento parte da educação, pelo que pleiteou maior apoio

para essa área.

O  Promotor  Fábio  Barbieri  falou  sobre  sua  preocupação  com  o  incremento  da

violência praticada contra a mulher. Frisou a necessidade de se trabalhar em rede,

refletindo acerca da possibilidade de implementar-se para o atendimento da mulher a

mesma  estrutura  que  existe  hoje  na  área  da  Infância  e  Juventude.  Reiterou  a

necessidade de melhorias nas estruturas humana e material da Polícia Civil, com a

designação de Escrivães e Agentes de Polícia. Sobre a Delegacia de Mulheres, em

especial, pleiteou maiores incentivos, inclusive visando ao fortalecimento do serviço

psicossocial.

Rita Fernandes falou sobre o trabalho que vem sendo pela Defensoria Pública no

Estado objetivando um levantamento capaz de determinar  quem são as mulheres

vitimizadas,  com  a  indicação  de  onde  elas  se  encontram,  nível  social  e  de

escolaridade,  por  exemplo.  Abordou  a  violência  emocional,  mais  difícil  de  se

identificar. Comentou que, nos casos de violência física, é possível a confecção de
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um laudo que favorece o deferimento das medidas protetivas, entretanto, nos casos

de violência emocional, não se consegue realizar a devida apuração.

Considerou  imprescindível  o  trabalho  conjunto  da  Defensoria  Pública  com

profissionais  de outras áreas, como a psicologia e o serviço social,  com o fim de

oferecer apoio mais efetivo e qualificado. Ressaltou ainda a necessidade de se criar

uma  casa  de  passagem  a  fim  de  acolher  as  mulheres  vítimas  de  violência  no

momento em que saem de suas residências, bem como a importância de se propiciar

algum tipo de formação profissional a essas mulheres.

Sirléia  Moreira  afirmou  que  as  políticas  públicas  deixam  muito  a  desejar  com

relação  à  prevenção  da  violência,  chamando  a  atenção  para  o  fato  de  que  a

intersetorialidade  e  o  trabalho  em  conjunto  tanto  do  poder  público  quanto  da

sociedade são essenciais  para a prevenção e a redução da violência.  Disse que

devem  ser  implementadas  ações  que  gerem  o  “empoderamento”  das  mulheres,

inclusive para efetivar  as  denúncias, e reiterou a importância do encaminhamento

dessas  mulheres  para  o  mercado  de  trabalho,  possibilitando-lhes  uma  melhor

estrutura familiar.

Salientou  também  que  as  políticas  públicas  devem  ser  pensadas  de  forma  a

envolver  toda  a  família:  homens,  mulheres  e  crianças.  Frisou  que  as  falhas  na

execução  das  políticas  na  sua  totalidade  podem  contribuir  para  o  aumento  da

violência, referindo-se à falta de emprego, saúde e educação.

Lucinda  Vieira  lembrou  que  o  projeto  Vida  Viva,  que  nasceu  na  Delegacia  de

Mulheres em 2004, passou, em 2008, a integrar o Creas, que oferece, dentre seus

serviços, o de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - Paefi.

Disse que esse serviço é composto por equipes de psicólogos, assistentes sociais e

educadores sociais. Informou que o Paefi Adulto atende idosos e mulheres vítimas de

violência,  afirmando que as mulheres são a  maioria:  nos últimos três  anos foram

atendidas  mais  de  600  mulheres  vítimas  de  violência.  Informou  também  que  há

mulheres que são atendidas nos Creas por seis meses, um ano ou mais, e é feito um

trabalho com a família, inclusive com o agressor. Sobre o agressor, comentou que

muitos têm resistência, até porque, observou, a violência vai além do espancamento

denunciado, tratando-se na verdade de uma conduta perene, de gerações.
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Salientou que não há como trabalhar com a vítima de violência sem que se pense

na  saúde.  Ressaltou  então  que  a  saúde  “precisa  equipar-se  melhor  para  saber

acolher, ouvir e dar um verdadeiro seguimento”,  sugerindo uma melhor articulação

entre os Cras, Creas e PSFs.

Qualificou a violência como um fenômeno complexo e considerou que o trabalho

realizado pelos Creas somente será efetivo se houver uma articulação e um fluxo de

conversação entre  os  serviços  e  o  Judiciário,  de  forma  a  amadurecer  o  trato  da

questão da violência contra a mulher, a exemplo do que é feito com a criança e o

adolescente. Segundo ela, essa rede ainda é frágil, mas já se encontra mais bem

estruturada do que o atendimento à mulher e ao idoso.

Ao final, reiterou pedidos de melhorias na Delegacia Especializada; implantação de

uma casa de passagem no Município;  implementação de políticas  de  emprego e

renda, bem como oferta de cursos profissionalizantes para as mulheres vítimas de

violência; escolas em tempo integral; e disponibilização de material para divulgação

da Lei Maria da Penha e da rede de atendimento.

Hélio Alves Barros informou que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher já foi

eleito no Município. Falou ainda sobre a Casa dos Conselhos, criada com o objetivo

de aproximar os Conselhos e propiciar a discussão conjunta das políticas públicas, o

trabalho  de  prevenção  com  um  olhar  na  família,  e  uma  intervenção  efetiva  no

orçamento  do  Município.  Também  considerou  importante  uma maior  aproximação

desses  Conselhos  com  o  Poder  Legislativo  e  com  outras  instituições  como  o

Ministério Público e as Polícias Civil e Militar.

Cristina  Diniz  disse  do  empenho  do Conselho  Estadual  da  Mulher  em  criar  os

respectivos Conselhos Municipais, especialmente com vistas ao exercício do controle

social e monitoramento das políticas públicas.  Assinalou que o Conselho Estadual

tem trabalhado em parceria com a Defensoria Pública, com a rede de enfrentamento

à violência contra a mulher e com a rede de atenção à mulher vítima de violência.

Eliana Piola falou sobre o caráter pedagógico e educativo da Lei Maria da Penha,

que veio para provocar uma mudança cultural, bem como para resguardar direitos e

proteger a família. Asseverou que a violência sempre existiu, mas agora há um olhar

diferenciado não somente de gestores, mas também de parlamentares, da sociedade
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civil e dos profissionais da rede.

Lembrou também que, além da edição da lei em 2006 e das ações que norteiam

toda  essa  questão  -  as  pactuações  do  governo  brasileiro  com  organismos

internacionais,  as  convenções  e  os  tratados  internacionais,  as  disposições

constitucionais, o trabalho incansável dos movimentos sociais -, foi criada, em 2002, a

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, hoje vinculada à Presidência da

República.  Ressaltou  que de lá  para cá houve avanços,  como a elaboração pelo

governo federal do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher,

em 2008. Esclareceu que Minas Gerais aderiu ao mencionado Pacto em 26/11/2008,

cabendo  à  Coordenadoria  Estadual  de  Políticas  Públicas  para  Mulheres  seu

gerenciamento e monitoramento.

Considerou que, em que pese a impossibilidade de serem implantadas Delegacias

Especializadas,  Centros  de  Referência  ou  casas-abrigo  nos  853  Municípios  do

Estado, a prestação dos serviços tem que chegar,  com pessoas capacitadas para

esse  atendimento.  Informou  existirem  53  Delegacias  de  Mulheres  no  Estado  e

ratificou a relevância de se melhorar sua estrutura, seja de espaço físico, seja de

pessoal.  Considerou ser esse um desafio  do gestor,  mas lembrou que não basta

apenas o investimento, já que, para cada investimento que se faz, há um aumento de

custeio,  que tem limitações de toda ordem. Nesse sentido,  concluiu  que além de

estruturar e de capacitar é imprescindível otimizar esses serviços.

Em relação à capacitação, destacou a Polícia Militar, especialmente a Patrulha da

Violência Doméstica,  como um avanço,  porque a formação dos policiais se dá de

maneira espontânea. Disse também que a Secretaria de Mulheres da Presidência da

República está criando uma matriz de capacitação, para que exista um padrão de

atuação a ser seguido pelas regiões.

Também abordou a necessidade de articulação entre a sociedade e os governos

federal,  estadual  e  municipal  para  o  enfrentamento  da  violência  contra  a  mulher.

Disse considerar que o modelo de integração e otimização dos serviços é o Centro

Integrado da Mulher, que incorpora os serviços em um só espaço. Também reiterou

falas anteriores no sentido de que a rede de serviços deve articular-se com o Tribunal

de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as Polícias Civil e Militar, as
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Secretarias de Educação e Saúde, além de outros órgãos. E ressaltou a criação do

Comitê Interinstitucional pelo Enfrentamento da Violência contra a Mulher, composto

por representantes dessas instituições com o propósito de melhorar a implementação

das ações.

Considerou ainda  que Minas  Gerais  possui  alguns  “gargalos  institucionais”.  Um

deles, continuou, é a não existência de Juizados Especializados da Violência contra a

Mulher no Estado, muito embora já exista a previsão legal de implantação de nove

juizados.

Acerca das casas-abrigo, informou existirem seis, tendo sido inaugurada mais uma

em Montes Claros. Confirmou a existência da demanda pelas casas de passagem ou

de  abrigamento  emergencial,  considerando  que esses  atendimentos  precisam ser

regionalizados.

Outro problema é a carência de dados: “não existe nenhuma instituição no País

nem neste Estado que tenham dados confiáveis de violência contra a mulher, seja

pela má qualidade ao serem elaborados, seja pela subnotificação”. Informou que a

Defensoria Pública vem trabalhando nesse sentido,  mas há dificuldades.  Disse,  a

título de exemplo, que a partir desse estudo da Defensoria, foram identificadas sete

comarcas onde não tramitaram processos relativos à violência contra a mulher nos

anos de 2010 e 2011. Explicou que certamente existiram processos, mas não foram

reconhecidos, porque tramitaram de outra forma ou como ações criminais, pelo que

não  aparecem  nos  números.  Ressaltou  então  que é  preciso  identificar  essa cifra

oculta, onde começam esses inquéritos e onde eles terminam, com a condenação

efetiva dos agressores.

Sobre o agressor, asseverou ser importante trabalhar com esse indivíduo, porque

ele precisa de tratamento, mas sem prejuízo da sua responsabilização. Frisou: “O que

fez é crime. Se roubam o tênis de um garoto, é crime patrimonial e imediatamente

todos tomam parte. Mas se é violência contra a mulher, há aquela responsabilização,

porque ela seria a grande desagregadora da família e ela tem que se sujeitar pelos

filhos. Não que sejamos contrários ao trabalho com a perspectiva de família, que é o

objetivo  maior  da  Lei  Maria da  Penha.  Mas  não podemos jogar  mais  uma vez a

responsabilidade nas mulheres”.
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Encerrou  sua  fala  ressaltando  a  importância  da  articulação  dos  Conselhos

Municipais da Mulher,  bem como a criação,  dentro da estrutura do Executivo das

cidades, de organismos para tratar de políticas para mulheres, sejam coordenadorias,

diretorias ou gerências.

Após a exposição dos convidados, os presentes passaram a se manifestar.

Ivete Oliveira, psicóloga, discorreu sobre o trabalho realizado no setor psicossocial

da Delegacia de Mulheres de Divinópolis, especialmente sobre o encaminhamento de

mulheres  vítimas  de  violência  para  os  serviços  disponíveis  na  rede.  Relatou  que

sente  a  necessidade  de  uma  maior  articulação  da  rede,  com  vistas  a  evitar  a

chamada  revitimização  da  mulher,  que  precisa  fazer  várias  narrativas  em

atendimentos diversos. Frisou então a importância da existência do Centro Integrado

da Mulher, capaz de oferecer a atenção de forma unificada.

Falou  também  sobre  a  necessidade  de  implantação  do  Caps-AD no  Município.

Disse que a violência também tem origem no uso drogas e que várias pessoas - não

só  mulheres  -  comparecem  ao  setor  psicossocial  da  Delegacia  não  desejando

punições,  mas  procurando  algum  apoio.  Pleiteou  então  a  criação  desse  serviço

público para a correta assistência.

Por  último  abordou  o  que  chamou  de  violência  estrutural,  considerando  que  o

Estado  não  tem  mantido  os  serviços  com  os  equipamentos  e  recursos  humanos

necessários  para  a  qualidade  do  atendimento.  Ao  final,  solicitou  a  realização  de

capacitações de maneira mais descentralizada, nos Municípios, de forma a propiciar

maior participação dos profissionais.

Selma Cordeiro, Diretora da Escola Municipal Maria José Fernandes, falou sobre os

relatos de violência intrafamiliar ou contra a mulher recebidos pelas escolas, as quais,

de certa forma, prestam orientação às famílias. Realçou o crescimento do número de

mães envolvidas com drogas e salientou a necessidade de um trabalho conjunto com

a rede de atendimento. Ao final, pleiteou maiores incentivos à educação básica.

Adriana  Eva,  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social,  frisou  a

necessidade  de  programas  sociais  voltados  para  a  capacitação  profissional  e  a

inclusão da mulher no mercado de trabalho, já que existe uma carência muito grande

das mulheres nesse aspecto. De outro lado, ressaltou a importância da expansão do
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serviço  educacional  das crianças,  sobretudo da educação infantil.  Esclareceu que

esses serviços educacionais precisam ser expandidos com qualidade e abrangência

no  território,  para  que  as  mulheres  tenham  condições  de  deixar  suas  crianças,

contribuindo, dessa forma, para o enfrentamento da violência doméstica.

Fez eco à cobrança pela criação de uma casa de passagem para o atendimento a

essas  mulheres  e  finalizou  homenageando  a  psicóloga  Cassiane  Rodrigues,  que

trabalhou no Cras e no projeto Vida Viva e se tornou mais uma vítima da violência

contra a mulher, assassinada por seu companheiro.

Katiuscia Freitas apresentou o seguinte depoimento:

“Sou jornalista, mas estou aqui como vítima [...]. Já sofri na pele. É a primeira vez

que falo isso publicamente, e não é fácil. Durante seis anos tive um relacionamento

com uma pessoa. Foram três anos de tortura total. Eu tinha muita dificuldade. Tudo o

que vocês estão debatendo em nível nacional é muito importante: mais Varas, mais

Delegacias, todo o atendimento psicossocial. Entretanto, isso esbarra na pessoa que

atende, na primeira cara com que nos deparamos quando chegamos no local. Isso é

o pior.

Esta cicatriz em meu rosto é fruto de uma das péssimas recordações que tenho.

Tive membros quebrados, foram várias ocorrências. [...] Passei primeiro pela Polícia

Militar, a dificuldade é grande. Quando chamamos a Polícia Militar, dizem: 'De novo

você?! Por que você não o largou?!'. Eles fazem chacota. Já estamos ali humilhadas,

agredidas, sangrando. Depois de todas as formas de humilhação, ainda temos que

ouvir: 'De novo?! Não largou dele até hoje por quê?!'.

Vocês já debateram aqui as dependências psicológica e financeira, já debateram a

ameaça e diversos outros fatores. Mas a agressão chega do policial, que não tem

formação. O que vocês estão debatendo aqui, às vezes, será a médio e longo prazo,

mas existem coisas que podem ser feitas hoje. Pode ser marcada para semana que

vem uma capacitação dos policiais militares. Isso não precisa demorar muito tempo.

É preciso uma conversa com o comandante e uma reunião com os policiais.  Que

façam um mutirão com palestras para eles. Eles fazem chacota com as mulheres,

dizem: 'Mas de novo?! Por que você de novo?! Não largou dele até hoje por quê?!'.

Vamos discutir com eles, explicar todos os problemas da nossa vida a um cara que
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não tem formação? No momento em que cheguei na Delegacia, a primeira pessoa

que me recebeu disse: 'De novo?!'. É a mesma coisa. Qual atendimento temos? Não

é assim que se resolve o problema. Acho que dá para fazer essa capacitação hoje, na

semana que vem, não precisa ficar esperando plano nacional,  isso dá para fazer

agora.

Quanto  ao  atendimento  no  posto,  fui  várias  vezes  atendida,  com  braço  e  pés

quebrados,  ficando  ali  em  observação.  […]  Numa dessas  vezes,  tive  uma  coisa

grave,  mas  não procurei  atendimento  médico  para  não ser  humilhada.  E  isso  foi

grave,  muito  grave.  Tratei-me  sozinha,  em  casa,  para  não  ser  humilhada.  Não

precisava ser  vitimada mais  uma vez.  Há muitas  coisas nesse processo,  como o

planejamento legal, que estão debatendo aqui. Todos são super relevantes, mas a

capacitação  é  agora.  Não  precisamos  disso  para  daqui  a  dois,  três  anos,  não

precisamos esperar o governo passar. Isso pode ser feito agora. Há muitas pessoas

capacitadas para isso.  Muita gente boa falou aqui  hoje.  Vamos dar  uma palestra,

vamos  ajudar  essas  mulheres.  Quando  uma pessoa  chega  a  esses  lugares  e  é

agredida mais uma vez, não volta. Ela vai aguentar mais dois anos até que aconteça

uma coisa pior. Essa mulher não tem de voltar para casa, tem de ter apoio. Ela não

tem de desistir de denunciar.”

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva falou sobre a importância das escolas no que se

refere à escuta e  à orientação das  famílias  e ressaltou  a necessidade da efetiva

articulação de rede, incluindo o poder público, no enfrentamento da violência contra

as mulheres.

A Deputada Luzia Ferreira comentou que as mulheres ocupam 48% da força de

trabalho nacional e frisou que, apesar de todas as conquistas da mulher, a violência é

disseminada em todas as classes sociais e permanece ao longo do tempo. Também

lembrou o anúncio feito pelo INSS de cobrança judicial de valores pagos em casos de

violência doméstica contra mulheres, como gastos com aposentadoria por invalidez,

por exemplo. Disse ainda que essa motivação partiu da Polícia Civil de Brasília. Só lá

a Delegacia Especializada encaminhará 8 mil casos para o INSS, para o início das

ações. Considerou ser esse mais um mecanismo importante para o enfrentamento a

essa violência. Por fim, salientou a importância do pleno funcionamento da rede de
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atendimento, inclusive por parte da saúde, especialmente no interior do Estado.

A Deputada Maria Tereza Lara insistiu na importância da capacitação dos policiais,

bem como da implementação das ações preventivas e da ampliação da oferta de

creches.

4.1.13  Visita  à  Delegacia  Especializada  de  Atendimento  à  Mulher,  em  Belo

Horizonte, em 18/6/2012

No dia 18/6/2012, a Comissão visitou a Delegacia Especializada de Atendimento à

Mulher, localizada na sede da Divisão de Polícia Especializada de Atendimento da

Mulher,  do  Idoso  e  do  Deficiente  Físico,  em  Belo  Horizonte,  com  o  objetivo  de

conhecer  o  atendimento  prestado  à  mulher  vitimizada,  além  das  instalações  da

Delegacia.

Participaram da visita, além dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Luzia Ferreira, as

Delegadas  Tânia  Darc  dos  Santos,  Chefe  do  Departamento  de  Investigação,

Orientação e Proteção à Família - DIOPF -, Margaret de Freitas Assis Rocha, Chefe

da  Divisão  de  Polícia  Especializada  de  Atendimento  da  Mulher,  do  Idoso  e  do

Deficiente Físico - Dipemi -, e Elizabeth de Freitas Assis Rocha, Titular da Delegacia

Especializada de Atendimento à Mulher - Deam.

Iniciada a reunião, a Delegada Tânia Darc dos Santos esclareceu que a Polícia Civil

do Estado se divide em 18 departamentos regionalizados, que são constituídos de

acordo com o território, e 6 departamentos especializados, organizados conforme o

tema tratado pela instituição. Explicou que, dessa forma, a exemplo do Departamento

de Homicídios, ou do Departamento Antidrogas, ou do Departamento de Proteção ao

Patrimônio,  organiza-se,  em  razão  do  matéria,  o  Departamento  de  Investigação,

Orientação e Proteção à Família.

Asseverou que o  DIOPF possui  uma importante  particularidade em relação aos

demais departamentos, que é, justamente, a realização de um trabalho de caráter

social, diretamente relacionado e influenciado pelas políticas públicas. Lembrou que,

mais que as ações de repressão e apuração dos crimes, apresenta-se indispensável

o satisfatório  atendimento e acolhimento das vítimas. De outro lado, não se pode

perder de vista o correto trato com o homem agressor, que é, de fato, diferenciado

dos demais autores, seja pela especificidade do delito por ele praticado, seja por sua
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relação, na maioria das vezes, familiar com a vítima. Nesse sentido, ratificou que o

DIOPF necessita de profissionais - em especial policiais - diferenciados, que sejam

empenhados na conscientização de vítimas e agressores e capazes de orientarem-se

mais por ações preventivas que repressivas.

As  Delegadas  lembraram  que  atualmente  trabalham  na  Dipemi  cinco  equipes,

compostas, cada uma, por uma Delegada, quatro investigadores e duas escrivãs, que

se revezam no sistema de plantão 24 horas. Além dessas equipes, a Divisão conta

com profissionais das áreas psicossocial e administrativa. Informaram que, do mês de

janeiro  até  a  presente  data,  foram  requeridas  aproximadamente  5  mil  medidas

protetivas, o que equivale à média mensal de 800 por mês, sendo que existem 40 mil

inquéritos em tramitação.

Também  são  desenvolvidas  pela  Dipemi  ações  como  o  Projeto  Dialogar,  que

envolve,  de  um  lado,  o  acolhimento  psicológico  inicial  das  mulheres  vítimas  de

violência e, de outro, o oferecimento de serviços de reflexão em grupo. As Delegadas

explicaram que existem grupos de reflexão constituídos pelas mulheres que procuram

a Deam  e grupos  de reflexão formados  por  homens agressores.  Lembraram que

também  funciona  na  Divisão  o  Núcleo  de  Atendimento  LGBT,  inaugurado  em

20/10/2011.

Acerca  do  atendimento  24  horas,  esclareceram  que  a  atual  estrutura  física  do

prédio é insuficiente para a realização do plantão, pelo que pleiteiam a transferência

desse serviço para outro local, com espaço físico e profissionais bastantes para a

realização  do  atendimento  e  efetivação  de  uma  triagem  preliminar.  Conforme  as

Delegadas, o movimento de vítimas e agressores na Dipemi é intenso diuturnamente,

sobretudo à noite e nos finais de semana. Exemplificaram que, somente no dia em

que se realizou a visita  desta Comissão,  já  haviam sido registradas mais  de 200

ocorrências. Assim, no seu entender, o atendimento 24 horas prejudica os trabalhos

inerentes tanto às investigações quanto ao acolhimento das mulheres vitimizadas.

Ratificaram  que  as  demandas  específicas  da  Deam  seriam  tratadas  com  maior

agilidade e efetividade se o montante dos atendimentos não fosse realizado de forma

cumulativa e no mesmo ambiente, como ocorre atualmente.

As  Delegadas  ainda  frisaram  a  importância  de  pensar-se  na  capacitação  dos
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policiais no momento de sua formação pela Academia da Polícia Civil,  visando ao

atendimento  qualificado de mulheres vitimizadas.  E,  para  além disso,  entenderam

como fundamental  a  existência  de  uma certa  autonomia  da  Divisão para  realizar

capacitações específicas,  de acordo com as experiências  da  Deam. Asseveraram

também ser  necessário  o  aumento  do  efetivo  de  policiais  para  esse atendimento

específico, bem como, de outro lado, o melhor gerenciamento dos recursos humanos

disponíveis,  sugerindo,  por  exemplo,  a  ampliação  do  número  de  servidores

administrativos da Polícia Civil, com vistas a desincumbir profissionais especializados

das tarefas burocráticas.

Da mesma forma, ressaltaram a relevância de aumentar-se o número de psicólogos

e de assistentes sociais de forma a atender a crescente demanda. A formalização de

convênios e o envolvimento de estagiários da área psicossocial foi  sugerida pelos

Deputados  como  uma  maneira  de  mitigar  o  problema.  Segundo  eles,  a

implementação  desse  trabalho  poderia  envolver,  por  exemplo,  o  Centro  Risoleta

Neves  de  Atendimento  -  Cerna  -,  o  Instituto  Albam,  universidades  e  diversas

entidades da sociedade civil de modo a propiciar a disponibilização dos profissionais

e da estrutura física e material.

As Delegadas destacaram também o desejo, tanto do DIOPF quanto da Deam, da

implementação de uma unidade móvel da Delegacia de Atendimento à Mulher em

Minas Gerais, nos moldes efetivados no Estado do Rio de Janeiro. Segundo elas, a

chamada Deam Itinerante conta com equipe multidisciplinar, possui toda a estrutura

material  necessária  e  já  integra  a  organização  da  Polícia  Civil  daquele  Estado.

Ressaltaram que esse serviço é de enorme relevância e destinaria-se a regiões que

não  contam  com  o  atendimento  especializado  às  mulheres  vítimas  de  violência,

incluindo-se  aí  bairros  da  Capital,  localidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte e Municípios do interior, pelo que pleitearam a intervenção do Legislativo

para a obtenção da verba necessária no orçamento do Estado.

Em seguida, os Deputados lembraram os relatos colhidos durante as audiências

públicas realizadas, especialmente nas cidades de Itajubá e Divinópolis. Afirmaram o

entendimento de que a violência acontece em todas as classes sociais e ressaltaram

a insuficiência de recursos humanos e a precariedade da estrutura material na rede
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de  atendimento.  Chamaram  a  atenção  para  o  fato  de  que,  muitas  vezes,  são

disponibilizados servidores municipais pelas Prefeituras do interior  do Estado, mas

que,  a despeito disso, perdura a carência de profissionais para o atendimento às

mulheres vítimas de violência. Reforçaram a importância da capacitação dos policiais

civis com base na experiência, além da relevância de um maior diálogo e de uma

efetiva integração entre os vários órgãos públicos como Poder Judiciário, Polícia Civil

e Polícia Militar.

Após  a  reunião,  os  Deputados  percorreram  as  instalações  da  Dipemi  e

conversaram com Delegadas Adjuntas, com algumas mulheres que aguardavam o

atendimento na Deam, com profissionais que trabalham no Projeto Dialogar e com

funcionários da Divisão, a fim de conhecer as demandas e colher sugestões para a

melhoria  do  atendimento  à  mulher  vítima  de  violência.  Ao  final,  ressaltaram  a

necessidade de ampliarem-se os recursos no  orçamento do Estado com vistas  a

promover  adequações  e  melhorias  no  atendimento  à  mulher  vítima  de  violência.

Consideraram, também, a possibilidade de apresentação de emendas parlamentares

nos instrumentos de planejamento do Estado de modo a destinar recursos para a

implantação da Delegacia Móvel de Atendimento à Mulher no Estado e para outras

ações governamentais destinadas à proteção das mulheres vítimas de violência.

4.1.14 7ª Reunião Extraordinária, em Belo Horizonte, em 19/6/2012

Em  19/6/2012  foi  realizada  a  7ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão,  com  a

finalidade de debater a produção de informações sistematizadas sobre a violência

contra a mulher e os instrumentos de monitoramento.

Participaram da reunião os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luzia Ferreira e Maria

Tereza Lara, além dos seguintes convidados: a Desembargadora Heloísa Helena de

Ruiz Combat, Superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência

Doméstica e Familiar do TJMG; Luciana Bar Infante Antunes Rabelo, representando a

Coordenadora  do  Núcleo  Especializado  de  Promoção  e  Defesa  dos  Direitos  da

Mulher; a Sgt. PM Sílvia Adriana da Silva, Coordenadora do Programa de Prevenção

à Violência Doméstica da 1ª Região da PMMG; Thereza Christina Cavalcanti Lamy

Serra e Meira, representando a Presidente do Conselho Estadual da Mulher; Kátia

Ferraz,  do  Conselho  Estadual  da  Mulher;  Eliana  Piola,  Coordenadora  da
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Coordenadoria  Especial  de  Políticas  Públicas  para  Mulheres  da  Secretaria  de

Desenvolvimento Social; Cássio Gustavo de Castro, representando o Secretário de

Estado  de  Desenvolvimento  Social;  Soane  Pereira  de  Souza,  representando  o

Secretário de Estado de Saúde; Kelly de Fátima Fonseca e Silva, representando o

Chefe da Polícia Civil; Lúcia Helena Apolinária, Coordenadora da Coordenadoria dos

Direitos da Mulher da Secretaria Adjunta de Direitos e Cidadania de Belo Horizonte;

Diego Garzon Henrique, Coordenador do Centro Risoleta Neves de Atendimento à

Mulher;  Rebeca Rohlfs  Barbosa Gaetani,  Coordenadora do Instituto  Albam; Maria

Izabel Ramos de Siqueira, Presidente do Movimento Popular da Mulher.

Rebeca Gaetani  abordou o trabalho  realizado pelo Instituto Albam, desde 2005.

Informou que a instituição atende mulheres - vítimas e também autoras de atos de

violência - e homens agressores. Salientou que o número de homens que passam

pela instituição é muito pequeno em relação à proporção das agressões, sendo que a

maioria deles não consegue se responsabilizar pela violência praticada. Considerou

importante a criação de um centro de referência do homem para a realização de um

trabalho mais efetivo.

Kelly Fonseca esclareceu que tanto a Polícia Civil  quanto o Sistema de Defesa

Social como um todo, por meio do Centro Integrado de Informações de Defesa Social,

vêm  trabalhando  sistematicamente  para,  em  curto  espaço  de  tempo,  conhecer  a

realidade da violência doméstica no Estado, tornando possível apontar as medidas a

serem tomadas pelo poder público no âmbito judicial e no atendimento em geral.

Especificamente  no  que  se  refere  à  Lei  nº  20.016,  de  janeiro  de  2012,  que

determina a obrigatoriedade de divulgar os dados de violência contra a mulher no

Estado,  asseverou  que  as  adaptações  necessárias  estão  sendo  aprimoradas  de

acordo com as ferramentas do sistema. Disse já existirem condições de produzir a

maioria das informações, não só relativas à Capital e à região metropolitana, mas

também  referentes  a  grande  parte  do  Estado,  como  número  de  ocorrências,

inquéritos instaurados, expedientes apartados e medidas protetivas realizadas, além

de informações sobre a vítima e sobre a eventual causa da violência. Acrescentou

que ainda está sendo feito um trabalho visando à obtenção de algumas informações

sobre  procedimentos  da  polícia  judiciária  e  procedimentos  judiciais  no  Estado,



336
____________________________________________________________________________

asseverando que há uma preocupação com as nuances das informações colhidas

para que sejam gerados dados de qualidade, seja qual for o lugar onde ocorrer o fato.

Continuou  esclarecendo  que  a  publicação  dessas  informações  já  será  iniciada,

mesmo que não seja em sua totalidade, e que a Polícia Civil e o Centro Integrado de

Informações  de  Defesa  Social  estão  à  disposição  para  receber  sugestões  e

informações a serem divulgadas, de modo a propiciar a obtenção desses dados de

forma sistemática e científica.

Acerca  de  questionamentos  feitos  pelo  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  pela

Deputada Luzia Ferreira,  a expositora informou que o sistema de informações de

ocorrências  é  integrado  entre  as  Polícias  Militar  e  Civil  e  funciona  dessa  forma

também no interior  de Estado, sendo que,  com a coleta da informação inicial  em

qualquer das instituições, já se garante a integração. Por isso, concluiu, trabalhando

com essa sistemática, o Centro Integrado de Informações de Defesa Social já possui

condições de ter um panorama das ocorrências.

Diego  Garzon  e  Cássio  Castro  abordaram o  trabalho  desenvolvido  pelo  Centro

Risoleta Neves de Atendimento - Cerna - e pelo Núcleo de Atendimento às Vítimas de

Crimes  Violentos  -  NAVCV  -,  comentando  serem  ferramentas  desenvolvidas  pela

Secretaria de Desenvolvimento Social  e que oferecem atendimento psicossocial  e

jurídico a mulheres vítimas de violência.

Cássio Castro esclareceu que 72% do público atendido no NAVCV são mulheres.

Quanto  ao  Cerna,  informou que  foram atendidos  mais  de  2.700 casos  até  2011.

Reiterou que uma das grandes dificuldades enfrentadas tanto no âmbito da Sedese

quanto da Seds é o fato de a violência contra a mulher ser subnotificada. Explicou

ainda que as denúncias recebidas são analisadas e direcionadas ao sistema próprio,

para acompanhamento até a tentativa da reinserção social dessa mulher.

Diego Garzon complementou explicando que esses dois serviços são oferecidos

pela Sedese, por meio da Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos. O Cerna

atende mulheres em situação de violência de gênero doméstico e intrafamiliar. Já o

NAVCV  atende  mulheres  em  situação  de  violência  urbana,  citando  a  existência

desses núcleos também nos Municípios  de Montes Claros,  Ribeirão das Neves e

Governador Valadares.
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Chamou a atenção para a proeminência da capacitação no atendimento à mulher

em  situação  de  violência,  já  que  vários  serviços  não  possuem  profissionais

especializados, frisando que o atendimento precário contribui  para a revitimização

dessas mulheres. Disse também que o Cerna, por meio da Subsecretaria de Direitos

Humanos, vai apresentar projetos para editais abertos pela Secretaria de Políticas

para  as  Mulheres  da  Presidência  da  República,  visando  favorecer  a  capacitação

desses profissionais técnico-sociais dos Cras, Creas e Saúde da Família no Estado.

Respondendo  a  questionamento  da  Deputada  Luzia  Ferreira,  esclareceu  que  o

Cerna atende mulheres em situação de violência de gênero, doméstica e familiar.

Esse atendimento, continuou, se dá por meio da procura ou adesão voluntária da

mulher, ou por encaminhamento da própria rede socioassistencial em que o Cerna

está  inserido  Pontuou  que  o  acompanhamento  do  Cerna  tem  uma  perspectiva

psicossocial,  mas  também  há  o  oferecimento  de  um  atendimento  terapêutico.  A

pessoa passa pelo acolhimento psicossocial, feito por profissionais do serviço social e

de psicologia e, depois, continua sendo acompanhada durante todo o período, até

que consiga romper com o ciclo de violência, o que, prioritariamente, é o foco do

trabalho. Ressaltou então que o objetivo do Cerna é fazer com que a mulher que

esteja  vivenciando  uma  situação  de  violência  consiga  rompê-la,  promover  a  sua

autonomia e resgatar a sua cidadania. Ainda sobre esse serviço, detalhou que, muitas

vezes, o encaminhamento da mulher em situação de violência para alguma atividade

laboral ou para a educação formal não surte efeito, justamente porque ela não tem

condição  de  assumir  mais  essa  responsabilidade  diante  de  sua  fragilidade.

Esclareceu que essa mulher, à medida que adquire certa autonomia, continua sendo

acompanhada  até  um  ano  depois  de  sair  do  Cerna,  com  uma  frequência  mais

espaçada. Realçou que, assim, o Centro saberá sobre a inserção dessa mulher na

sociedade e de que forma a instituição pôde contribuir.

Acrescentou, por fim, que o Cerna era um centro de atuação prioritariamente local,

que se restringia a Belo  Horizonte.  Porém, hoje,  existe a compreensão de que a

instituição tem que se articular com os Municípios do Estado, inclusive com ações de

fomento dos gestores municipais e das microrredes locais para que criem serviços

especializados no atendimento a mulheres em situação de violência.
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Cássio  Castro  comentou  sobre  os  Programas  de  Proteção  a  Crianças  e

Adolescentes  Ameaçados  de  Morte  e  de  Proteção  a  Defensores  de  Direitos

Humanos, que também integram a rede de proteção. Acerca do NAVCV, acrescentou

que esse atendimento já está descentralizado. Segundo ele, esse era um programa

de  nível  federal  que  passou  a  ser  aplicado  como  política  pública  estadual,  com

algumas alterações em sua metodologia, nos anos de 2012 e 2013. Encerrou dizendo

que a mulher vítima de violência está, potencialmente, incluída na rede de proteção a

direitos  humanos,  estruturada em parceria  com o Ministério  Público,  a Defensoria

Pública, a Delegacia e a Polícia Militar.

Lúcia Helena Apolinária informou que estão sendo implementados três projetos em

Belo  Horizonte,  sendo  os  dois  primeiros  com  a  Secretaria  de  Políticas  para  as

Mulheres da Presidência da República. O primeiro, para formação, em 2012 e 2013,

de 2 mil agentes públicos em questões de gênero e raça, além de mil mulheres no

enfrentamento à violência de gênero. Disse que esse trabalho já está em andamento,

com algumas oficinas na Regional  Leste.  O segundo,  com custeio quase total  do

governo  federal,  é  para  inclusão  social  e  produtiva,  informando  existirem  56

empreendimentos no Espaço de Cidadania. Segundo ela, o objetivo é possibilitar que

as mulheres vítimas de violência alcancem a autonomia econômica a partir  de sua

inserção no mercado de trabalho. Quanto ao terceiro projeto, explicou tratar-se de

uma parceria com a União Europeia, denominado Projeto 100 Cittá. Segundo ela, são

100 projetos e 100 cidades, também com a ideia de formação e profissionalização

das mulheres vitimizadas.

Comentou sobre outras ações como o lançamento do Fórum de Mulheres de Venda

Nova;  a  realização de um  seminário  para  tratar  do  enfrentamento  à  violência  de

gênero, exclusivo para os agentes públicos; e a elaboração de um plano municipal de

enfrentamento à violência de gênero de Belo Horizonte, citando parcerias com os

Cras, serviços de saúde e com a Rede de Enfrentamento à Violência.

Acerca  das  dificuldades  enfrentadas,  salientou  que  Centro  de  Referência  Bem-

Vinda  atendeu  1.200  mulheres  em  2011,  sendo  que  não  são  realizados  mais

atendimentos porque a equipe é reduzida. Além disso, afirmou, não há advogado há

seis  meses  e  o  espaço,  alugado,  não  possui  acessibilidade,  o  que  prejudica  o



339
____________________________________________________________________________

atendimento. Pontuou a necessidade de duas psicólogas para atendimento durante

oito horas e uma para trabalhar durante quatro horas; de uma assistente para oito

horas; de uma estagiária de serviço social, de uma advogada para trabalhar durante

oito horas; de uma estagiária de Direito; e de uma estagiária de nível médio.

Observou que a rede, na qual os papéis são determinados, precisa funcionar bem

para evitar gargalos nos serviços, exemplificando com a Delegacia de Mulheres, que,

segundo  a  expositora,  deve  ser  potencializada.  Por  fim,  considerou  essencial  o

monitoramento  das  medidas  protetivas  aplicadas,  bem  como a  instalação  de  um

Centro de Referência que funcione 24 horas, com equipe qualificada.

Soane  Pereira  iniciou  sua  fala  reiterando  a  importância  da  capacitação  dos

profissionais  e  chamou  a  atenção  para  a  falta  de  comprometimento  ou  mesmo

resistência  de  muitos  gestores  municipais  de  levar  a  política  de  atendimento  às

vítimas  para  suas  cidades.  Discorreu  sobre  o  atendimento  realizado às mulheres

vítimas  de  violência  nas  instituições  de  saúde,  comentando  que  esse  serviço

encontra-se em fase de expansão. Segundo ela, é necessário identificar o Município

que possua os requisitos para implantação de um estabelecimento de saúde com

funcionamento 24 horas e com ginecologista. Explicou que o Município precisa dispor

de um serviço direcionado às doenças sexualmente transmissíveis  e aids, porque

existe a demanda em profilaxia para as DSTs e o HIV. Apontou que o maior gargalo

do serviço é que somente  dois  ou três  Municípios,  dentre os  34  que possuem o

atendimento no Estado, fazem o aborto previsto em lei. Esclareceu que o profissional

não realiza o aborto por razões como medo ou convicções religiosas, o que leva ao

encaminhamento de todos esses casos para a Maternidade Odete Valadares.

Depois, comentou sobre a implantação, em 2006, da vigilância da violência pelo

Ministério  da  Saúde.  Para  esse  trabalho,  explicou,  foi  criada  a  “Ficha  de

Notificação/Investigação Individual - Violência Doméstica, Sexual e outras Violências”

e  incluída  no  Sistema  de  Informação  de  Agravos  de  Notificação  -  Sinan  -  em

dezembro de 2008. Acerca do procedimento, esclareceu que a Ficha de Notificação é

sigilosa e fica no estabelecimento de saúde que ofereça o atendimento. A ficha é

preenchida pelo profissional  que atendeu a mulher vítima de violência.  Quando o

estabelecimento  não  realiza  a  digitação,  a  Secretaria  Municipal  ou  a  Gerência
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Regional de Saúde dão entrada com as informações no Sinan.

Respondendo a perguntas, afirmou que, por se tratar de uma notificação sigilosa,

não há cruzamento das informações do Sinan com outros bancos de dados, nem são

repassadas  a  outros  serviços  ou  Secretarias.  Também  esclareceu  que,  além  da

violência  sexual,  as  violências  física  e  doméstica  são notificadas,  informando que

existe um campo específico no relatório para violência doméstica. Sobre os dados,

disse que, de 2009 a 2012, foram notificados 23.882 casos de violência física, 3.942

casos de violência sexual,  6.889 casos de violência moral e psicológica, além de

casos de tortura, violência financeira e econômica. Segundo a expositora, o relatório

da Coordenadoria de Doenças e Agravos não Transmissíveis, que pertence à parte

de epidemiologia do Estado, demonstra a notificação de outros tipos de violência,

como trabalho infantil e tráfico de pessoas.

Em seguida,  a  expositora  foi  questionada sobre o  sigilo  dos  dados,  bem como

acerca da inexistência de um maior envolvimento entre a Secretaria de Saúde e a

rede  de  enfrentamento  à  violência  contra  a  mulher  de  modo  a  favorecer  os

encaminhamentos  e  o  atendimento  por  outros  serviços.  Respondeu  então  que  o

atendimento da saúde abrange a violência sexual e a física, mas considerou que nem

todos  os  casos  são notificados.  Comentou ser  sabido que uma mulher  vítima de

violência sexual  tem de ficar  no serviço de acompanhamento por no mínimo seis

meses. De outro lado, o médico que atende uma mulher vítima de violência física ou

psicológica terá de encaminhá-la para um serviço de referência de acompanhamento.

Disse perceber, entretanto, que não existe comunicação entre os serviços. De outro

lado,  o  hospital  que  realiza  o  atendimento  nem  sempre  tem  o  serviço  de

acompanhamento.  Nesse  sentido,  considerou  que  os  serviços  de  assistência  à

mulher precisam ser mais divulgados, como na Maternidade Odete Valadares, por

exemplo, que tem o maior volume de serviço, mas possui somente um psicólogo e

um único médico encarregado de fazer o aborto previsto em lei. Por fim, afirmou que,

apesar  do  esforço  de  capacitação,  um  serviço  municipal  demora  muito  para

deslanchar e os resultados não são imediatos, surgem bem depois da implantação do

serviço.

A Desembargadora Heloísa Combat noticiou a criação da 15ª Vara Criminal, a 3ª
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Vara Maria da Penha, cuja instalação se dará no dia 22/6/2012. Esclareceu que será

designado um Juiz substituto que permanecerá na Vara até janeiro de 2013, quando

será aberto um edital para o provimento definitivo. Anunciou também a realização de

um mutirão nas Varas Especializadas de Violência contra a Mulher a partir  do dia

7/8/2012. Segundo ela, vários Juízes e servidores trabalharão para fazer com que

seja realmente cumprida a função jurisdicional a tempo e modo. Ainda informou que

está sendo estudada a possibilidade de criação de uma Vara Especializada em Juiz

de Fora, onde há grande demanda. Ressaltou que o TJMG está trabalhando de forma

a coletar e tratar os dados, bem como para tentar implantar uma metodologia capaz

de  simplificar  e  uniformizar  esses  procedimentos  em  todo  o  Estado,  levando  em

consideração as características de cada comarca.

Por fim, demonstrou sua preocupação com a falta de comunicação entre os órgãos

e serviços de atendimento e pleiteou a instalação de um Centro Integrado da Mulher

em Belo Horizonte, com uma maior integração entre o Judiciário, o Ministério Público,

a Defensoria Pública, a Delegacia e o serviço psicossocial.

Cássio  Castro,  referindo-se  à  fala  da  Desembargadora,  comentou  que  será

inaugurada  no  segundo  semestre,  pelo  governo  do  Estado,  a  Casa  de  Direitos

Humanos,  na  Rua São Paulo  com Av.  Amazonas,  em  Belo  Horizonte,  onde será

prestada grande parte dos serviços mencionados.

Eliana  Piola  insistiu  na  relevância  da  implantação  dos  juizados  especializados

conforme  previsão  da  Lei  Maria  da  Penha  e  salientou  a  necessidade  da

institucionalização das  Delegacias  de Mulheres,  tema que,  segundo ela,  tem sido

objeto de discussão com a Seds. Citou a existência de um decreto estadual, de 2008,

que  definiu  que  as  Delegacias  de  Mulheres  passassem  a  ser  Delegacias

Especializadas de Orientação e Proteção às Famílias. Considerou, no entanto, que

embora haja um nexo entre o atendimento,  o atendimento  à mulher  tem que ser

diferenciado.

Além  da  institucionalização  das  Delegacias  Especializadas  de  Atendimento  à

Mulher, frisou uma segunda preocupação, que diz respeito à Patrulha da Violência

Doméstica,  da  Polícia  Militar.  Ressaltou  que  ela  contribuiu  para  a  queda  da

reincidência da violência. Entretanto, a partir de uma resolução da Polícia Militar, a
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Patrulha deixou de ser obrigatória para ser opcional, o que considerou um retrocesso.

Propôs então como alternativa para suprir esse serviço a ampliação do projeto Polícia

e Família.

Também falou sobre o Centro Integrado da Mulher,  afirmando que esse modelo

incorpora exatamente a essência da Lei  Maria da Penha,  que é a integração dos

serviços  como forma de  otimizar  recursos,  impedir  a  sobreposição  de  ações  das

instituições  e  evitar  a  revitimização  das  mulheres.  Referiu-se  também  à Casa de

Direitos Humanos e informou que naquele espaço funcionará o Centro Integrado da

Mulher, com serviços específicos como o atendimento pela Delegacia de Mulheres, a

triagem feita pelo serviço psicossocial e jurídico e o trabalho da Defensoria Pública.

Acerca  de  outros  Centros  Integrados,  informou  que  o  CIM  de  Uberlândia,  já

implantado,  nasceu de projeto aprovado pela Coordenadoria Especial  de Políticas

Públicas para Mulheres no Estado e pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da

Presidência da República, contando com recursos do governo federal. Disse também

existir  o  CIM em Pouso  Alegre  e que o  modelo  está  para  ser  implementado em

Uberaba, frisando que nas cidades-polo, esses centros realmente dão uma resposta

muito efetiva. Observou que alguns atendimentos, como as casas-abrigo podem ser

regionalizados para que Municípios menores possam usufruir desses serviços.

Ratificou a tendência: em se tratando do serviço psicossocial e jurídico, quando

gestores  mostram  que  haverá  um  aumento  de  custeio  para  contratação,  há,

realmente,  uma  dificuldade  muito  grande  em  qualquer  Município.  Frisou  então  a

necessidade de fazer uso dos equipamentos já existentes, sem perder em qualidade.

Nesse sentido,  lembrou que os Creas,  desde que disponham de pessoas de fato

preparadas para o atendimento à mulher, não se descaracterizam, pelo que devem

ser ampliados em determinadas regiões.

A Sgt. Sílvia Adriana da Silva ratificou que existem muitas portas de entrada - seja

na saúde,  na segurança pública ou nas escolas -,  tendo em vista que a violência

doméstica é multifatorial. Portanto, continuou, é o médico, a enfermeira do posto de

saúde, a professora que tem contato com o filho de uma mãe que sofre violência, é a

Polícia Militar ou a Polícia Civil, que são o primeiro acesso.

Tratando  especificamente  no  âmbito  da  segurança  pública,  asseverou  que  um
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problema na contabilização dos dados de violência doméstica é a forma como essa

violência é registrada por meio dos Registros de Eventos de Defesa Social - Reds -

ou dos tradicionais boletins de ocorrência. Se uma mulher é vitimada, a possibilidade

de a violência vir a ser registrada apenas como lesão corporal é muito grande, não

havendo uma associação direta com o contexto de violência por ela sofrida. Dessa

forma, explicou, a Polícia Militar vem pleiteando a inserção de um campo específico

no boletim de ocorrência. “Gostaríamos que, ao lado da descrição da natureza, viesse

a pergunta: qual é a motivação desse crime? É violência doméstica? O profissional

que fosse preencher o boletim de ocorrência, obrigatoriamente, teria de marcar um “x”

no sim ou não. O braço quebrado daquela mulher é de um contexto de violência

doméstica? Sim ou não? Aquele computador, que o agressor quebrou na sua vítima,

em uma tentativa de fazer intimidação psicológica ou, às vezes, até de um assédio

moral em relação àquela mulher, tem associação com violência doméstica? Sim ou

não?” Assim, o preenchimento dos Reds, seja pela Polícia Civil, pela Polícia Militar ou

pelo Corpo de Bombeiros, possibilitaria uma contabilidade mais fidedigna dos casos

de  violência  contra  a  mulher.  Sem  esse  campo,  frisou,  o  registro  passa  a  ser

subjetivo, dependendo da sensibilidade e da capacitação do profissional,  e muitos

casos não chegarão no serviço especializado nem na Delegacia de Mulheres.

Ao final, Kátia Ferraz chamou a atenção para o fato de existirem várias denúncias

de violência contra mulheres com deficiência. Abordou também o aumento da relação

do uso de drogas com a violência contra a mulher, bem como observou uma falta de

informação  de  profissionais,  dos  Cras  por  exemplo,  no  sentido  de  conhecer  sua

competência no atendimento a esse tipo de violência.

4.1.15 5ª Reunião Ordinária, em Belo Horizonte, em 10/7/2012

No  dia  10/7/2012,  foi  realizada  a  5ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão,  com  a

presença dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luzia Ferreira e Ivair Nogueira, ocasião

em que foi aprovado o relatório da visita à Delegacia Especializada de Atendimento à

Mulher, realizada em 18/6/2012.

4.1.16 8ª Reunião Extraordinária, em Belo Horizonte, em 7/8/2012

No dia 7/8/2012,  foi  realizada a 8ª Reunião Extraordinária da Comissão,  com a

presença dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luzia Ferreira, Ivair Nogueira, Maria
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Tereza  Lara  e  Liza  Prado,  membros  da  Comissão;  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,

Presidente  da  Assembleia;  e  dos  Deputados  João  Leite,  Sargento  Rodrigues  e

Tenente Lúcio, quando, com a aprovação deste relatório final, foram encerrados os

trabalhos da Comissão.

4.2 Pessoas, órgãos e entidades participantes

Como enfatizado,  sem a participação intensa da sociedade e de representantes

estatais os mais variados, esta Comissão não lograria alcançar êxito. Apresenta-se, a

seguir, lista de pessoas, órgãos e entidades participantes.

Governo do Estado:

- Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres de Minas Gerais;

-  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Subsecretaria  de  Direitos

Humanos, Subsecretaria de Assistência Social e Subsecretaria de Projetos Especiais

e de Promoção Social;

- Secretaria de Estado de Saúde - Diretoria de Promoção à Saúde e de Agravos

não Transmissíveis;

- Secretaria de Estado de Defesa Social - Núcleo de Penas Alternativas e Inclusão

Social de Egressos;

- Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

- Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

-  Divisão  de  Polícia  Especializada  de  Atendimento  da  Mulher,  do  Idoso  e  do

Deficiente Físico;

- Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;

- Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher;

- Ministério Público do Estado de Minas Gerais;

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

Humanos;

- Tribunal de Justiça de Minas Gerais;

-  Coordenadoria  da  Mulher  em  Situação  de  Violência  Doméstica  e  Familiar  do

TJMG;

- Centro de Referência ao Atendimento das Vítimas de Violência Sexual do Hospital

Júlia Kubitschek;
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- Maternidade Odete Valadares - Equipe de Atenção às Mulheres em Situação de

Violência Sexual;

- Centro Risoleta Neves de Atendimento à Mulher.

Outros órgãos:

- Conselho Estadual da Mulher;

- Casa dos Conselhos de Divinópolis;

- Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Belo Horizonte;

- Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ipatinga;

- Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Itajubá;

- Conselho Municipal de Assistência Social de Divinópolis;

- Consórcio Mulheres das Gerais;

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Divinópolis;

- Secretaria Adjunta de Direitos e Cidadania de Belo Horizonte - Coordenadoria dos

Direitos da Mulher;

- Coordenadoria de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte;

- Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres de Nova Lima;

- Centro de Referência Bem Vinda;

- Instituto Albam.

Sociedade civil:

- Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher em Minas Gerais;

- Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais;

- Movimento Popular da Mulher;

- União Brasileira de Mulheres;

- Movimento Graal do Brasil;

- Marcha Mundial das Mulheres;

- SOS Mulher Família - Uberlândia;

- Sindicato dos Servidores da Justiça de 1ª Instância do Estado de Minas Gerais;

- Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá;

-  Marlise  Matos,  Professora  Adjunta  do  Departamento  de  Ciência  Política  e

Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG;

- Wânia Pasinato, pesquisadora, autora do livro “Acesso à Justiça e violência contra
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a mulher em Belo Horizonte”;

- Isabel Vieira, Assessora da Deputada Federal Jô Moraes.

4.3 Síntese das propostas oriundas das visitas e audiências públicas

Nas visitas e audiências públicas foram colhidas as seguintes propostas:

4.3.1 Audiência pública de 17/4/2012

- Obtenção de dados comparativos relacionados à violência contra as mulheres,

considerando a escassez de informações, inclusive no que se refere às estatísticas

criminais. Minas Gerais conta com poucas informações confiáveis que possibilitem a

consecução de diagnósticos e prognósticos.

- Melhoria na infraestrutura das instituições que atendem às mulheres em situação

de violência.

- Ampliação do número de equipamentos.

- Instalação de Delegacias de Polícia Especializadas.

-  Capacitação  adequada  e  continuada  dos  profissionais  que  atuam  no

enfrentamento à violência contra a mulher.

- Fortalecimento e integração da rede de atendimento.

- Ampla divulgação da Lei Maria da Penha.

- Instalação dos Juizados Especiais de Violência contra a Mulher.

4.3.2 Audiência pública de 8/5/2012

- Ampliação do número de servidores nas Varas Judiciárias Especializadas.

- Criação de mecanismos para acompanhar a efetividade das medidas protetivas.

- Implementação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

- Monitoramento, pelo Legislativo, do orçamento do Estado e das políticas públicas

voltadas para a mulher.

- Modificações na regionalização das polícias levando-se em conta a incidência da

violência contra a mulher, de forma a facilitar o acesso das vítimas às autoridades.

- Ampliação do efetivo da Polícia Civil e maiores investimentos para a instituição,

em especial para as delegacias especializadas.

- Ampliação do número de comarcas com Juízes e Promotores especializados no

trato das questões relacionadas à Lei Maria da Penha.

- Implantação de centros de referência nos Municípios de maior porte no interior do
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Estado.

- Realização de palestras nas regionais de Belo Horizonte e maior envolvimento

com os meios de comunicação. Criação de um programa específico com tal objetivo

no âmbito da TV Assembleia, por meio do qual  vários  profissionais envolvidos no

tema poderiam informar sobre o trabalho da rede de atendimento.

- Ampliação do quadro de Defensores Públicos.

-  Realização  de  convênio  com  a  Prefeitura  visando  aumentar  o  número  de

psicólogas e assistentes sociais no Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos

Direitos da Mulher.

- Aproximação da rede de atendimento, por meio de algum de seus organismos, de

entes como Sebrae, Senac e Senai, de forma a propiciar o oferecimento de cursos

profissionalizantes e o encaminhamento de mulheres assistidas para o emprego.

- Implantação de órgãos qualificados para atender as mulheres vítimas de violência

nas regionais de Belo Horizonte e maior trabalho preventivo.

- Institucionalização das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher.

- Institucionalização do Centro de Referência pelo Município de Belo Horizonte, com

ampliação dos recursos humanos e melhoria da infraestrutura para o atendimento,

bem  como  a  implementação  de  políticas  habitacional  e  de  inclusão  profissional

direcionadas às mulheres vítimas de violência.

- Implantação de uma casa de acolhida em Belo Horizonte, especificamente para

receber mulheres nos casos emergenciais. Criação de uma casa de passagem em

Belo Horizonte para abrigamento transitório e de urgência às mulheres vítimas de

violência.

-  Maior  articulação  da  rede  de  atendimento  com  os  serviços  de  saúde,

especialmente em relação à violência sexual.

- Formação continuada de todos os profissionais que trabalham, de alguma forma,

com mulheres vítimas de violência e ampliação de recursos orçamentários para a

rede.

4.3.3 Audiência pública de 15/5/2012

-  Criação  de  uma  casa  de  passagem  em  Belo  Horizonte  para  abrigamento

transitório e de urgência às mulheres vítimas de violência.
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- Expansão para o interior do Estado das ações já desenvolvidas na Capital pela

Polícia Militar.

- Implantação dos juizados especiais de combate à violência doméstica no Estado,

priorizando-se as comarcas com maior demanda.

- Acesso eletrônico dos Promotores aos laudos do IML e ao PCNET como forma de

dinamizar o trabalho.

- Implantação de equipamentos visando à realização de trabalho direcionado aos

filhos das mulheres vítimas de violência e aos agressores.

4.3.4 Audiência pública de 28/5/2012, em Ipatinga

-  Aplicação  da  técnica  do  depoimento  sem  dano  durante  a  entrevista  com  as

mulheres  vítimas  de  violência,  criando-se  protocolos  de  humanização  de

atendimento.

-  Oferecimento  de  atendimento  psicossocial  em caráter  continuado às mulheres

vítimas de violência.

- Reforço à prevenção da violência doméstica contra a mulher, por meio de ações

de educação, de saúde e a montagem de uma rede de enfrentamento formada pelo

poder público e pela sociedade civil.

-  Criação  de  delegacia  especializada  de  atendimento  a  mulheres,  com  equipe

formada por assistentes sociais que atuem na própria sede da delegacia, em caráter

prévio, realizando sindicâncias no lar da suposta vítima para apuração da situação

vivida.

- Integração de ações entre a Polícia Civil e a Polícia Militar visando à unificação do

atendimento à mulher vítima de violência.

-  Confecção  de  laudos  médicos  detalhados  de  atendimento  de  mulheres  que

tenham sofrido violência, para posterior  realização de exame indireto de corpo de

delito.

- Maior celeridade do Poder Judiciário na apreciação dos pedidos de aplicação de

medidas protetivas de urgência como meio de combater a impunidade e garantir a

efetividade da Lei Maria da Penha.

- Implantação de abrigos onde as mulheres vítimas de violência sejam acolhidas

pelo prazo de 48 horas.
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- Atendimento compulsório, por equipe de profissionais especializados, do agressor

condenado por prática de violência contra a mulher.

-  Atuação conjunta,  em caráter  de  urgência,  entre o Estado e o Município  para

criação  de  um  espaço  para  acolhimento,  com  equipe  capacitada  e  infraestrutura

adequada, para garantir  a efetividade do atendimento da mulher agredida e maior

eficácia da repressão penal do agressor.

4.3.5 Audiência pública de 12/6/2012

-  Capacitação dos profissionais  que atendem nos serviços da rede,  no  primeiro

atendimento das delegacias e criação de protocolos institucionais de atuação.

- Capacitação permanente e em conjunto dos profissionais dos vários serviços da

rede.

- Atendimento psicossocial dotado de mais integração e continuidade (atualmente é

fargmentado e a rotatividade dos estagiários é alta).

- Orientação psicológica e social no Centro de Referência, o qual, após identificar o

problema e a demanda, funcionaria como irradiador dentro da rede.

-  Ampliação  do  quadro  institucional,  disponibilizando  mais  profissionais,  com

condições de trabalho.

- Implementação de um serviço de responsabilização do agressor.

- Produção centralizada de dados e o desenvolvimento de sistemas de informação

que atenda a toda a rede.

- Mudança estrutural, passando pela Lei de Organização Judiciária, criando-se não

apenas Varas Judiciais adaptadas, mas Juizados com competência híbrida, com a

estrutura humana e material necessária.

- Autonomia da Dipemi para a realização de capacitações específicas.

- Melhoria das condições de trabalho dos servidores do TJMG (em especial das

Varas Especializadas), bem como da estrutura disponível, na medida necessária para

a realização do atendimento eficiente e em tempo hábil, conforme exigido pela lei.

4.3.6 Audiência pública de 15/6/2012, em Itajubá

- Criação de casa-abrigo para acolhimento da mulher agredida.

- Criação de vara especializada em violência doméstica e familiar em Itajubá como

meio de aprimorar a prestação jurisdicional para a mulher e conferir maior eficácia ao
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combate a esse tipo de violência.

- Criação de um centro de referência, que reúna todas as instituições no mesmo

espaço físico - Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Polícias

Militar e Civil, todos articulados entre si -, para garantir celeridade aos procedimentos

para defesa da mulher. Esse atendimento deve ser integrado com a assistência às

vítimas, prestada por profissionais da área de saúde mental, tais como psicólogos e

psiquiatras.

-  Recomposição  dos  quadros  de  pessoal  do  serviço  público,  especialmente  no

Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública e nas Polícias Civil e

Militar.

- Criação de um posto médico legal próximo à delegacia de mulheres para agilizar o

atendimento à mulher vitimizada, produzindo-se o laudo de exame de corpo de delito

mais rapidamente.

-  Criação  de  núcleos  de  atendimento  à  mulher  vítima  de  violência  sexual  nos

hospitais, para obtenção mais célere de provas da ocorrência do delito.

-  Criação de um centro de assistência ao agressor,  com equipe de atendimento

formada por médicos, psicólogos e psiquiatras, para auxiliá-lo na ressocialização e na

manutenção da saúde.

4.3.7 Audiência pública de 18/6/2012, em Divinópolis

-  Ampliação  dos  quadros  da  Polícia  Civil,  com  Delegados,  Escrivães  e

investigadores, em especial para a Delegacia de Mulheres.

- Maior apoio para a educação, especialmente para a educação básica.

- Realização de trabalho conjunto da Defensoria Pública com profissionais de outras

áreas, como a psicologia e o serviço social, com o fim de oferecer apoio mais efetivo

e qualificado.

-  Implantação  de  uma  casa  de  passagem  no  Município,  a  fim  de  acolher  as

mulheres vítimas de violência no momento em que saem de suas residências.

- Encaminhamento dessas mulheres para o mercado de trabalho.

- Adoção de políticas públicas que ampliem a prevenção da violência.

- Melhor articulação entre os Cras, Creas e PSFs.

-  Articulação  e  maior  conversação  entre  os  Creas  e  outros  serviços  com  o
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Judiciário, a exemplo do que é feito na área da criança e do adolescente.

- Realização de melhorias na Delegacia Especializada.

- Implantação de casas de passagem ou de abrigamento emergencial no Estado,

considerando o atendimento regionalizado.

-  Implementação de políticas  de  emprego e renda,  bem como oferta  de cursos

profissionalizantes para as mulheres vítimas de violência.

- Implantação de escolas em tempo integral.

- Disponibilização de material para divulgação da Lei Maria da Penha e da rede de

atendimento.

-  Melhoria  da  estrutura  (de  espaço  físico  e  de  pessoal)  das  Delegacias

Especializadas, capacitação de servidores e otimização dos serviços.

- Implantação dos Juizados Especializados da Violência contra a Mulher no Estado.

- Produção de dados sobre a violência.

-  Realização  de  acompanhamento  do  agressor,  sem  prejuízo  da  sua

responsabilização.

- Articulação dos Conselhos Municipais da Mulher e criação, dentro da estrutura do

Executivo das cidades, de organismos para tratar de políticas para mulheres, sejam

coordenadorias, diretorias ou gerências.

- Criação de um Centro Integrado da Mulher.

- Implantação do Caps-AD no Município.

- Realização de capacitações de maneira mais descentralizada, nos Municípios, de

forma a propiciar maior participação dos profissionais.

- Realização de trabalho conjunto das escolas com a rede de atendimento.

- Capacitação profissional e inclusão da mulher no mercado de trabalho.

- Expansão do serviço educacional das crianças, sobretudo da educação infantil.

4.3.8 Visita de 18/6/2012 (Deam)

-  Formação  de  profissionais  -  em  especial  policiais  -  diferenciados,  que  sejam

empenhados na conscientização de vítimas e agressores e capazes de orientarem-se

mais por ações preventivas que repressivas.

- Transferência do plantão 24 horas da Deam para outro local, com profissionais

suficientes e espaço físico adequado para a realização do atendimento e a efetivação
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de uma triagem preliminar.

- Capacitação dos policiais no momento de sua formação pela Academia da Polícia

Civil, visando ao atendimento qualificado de mulheres vitimizadas.

- Autonomia da Dipemi para realizar capacitações específicas, de acordo com as

experiências da Deam.

-  Aumento  do  efetivo  de  policiais  para  esse  atendimento  específico  e  melhor

gerenciamento dos recursos humanos disponíveis.

- Aumento do número de psicólogos e de assistentes sociais.

- Realização de convênios e envolvimento de estagiários da área psicossocial.

- Implementação de uma unidade móvel da Delegacia de Atendimento à Mulher em

Minas Gerais, nos moldes efetivados no Estado do Rio de Janeiro.

4.3.9 Audiência pública de 19/6/2012

- Criação de um centro de referência do homem, para a realização de um trabalho

mais efetivo.

-  Capacitação  dos  profissionais  responsáveis  pelo  atendimento  à  mulher  em

situação de violência.

- Ampliação da equipe do Centro de Referência Bem-Vinda.

- Monitoramento das medidas protetivas aplicadas.

-  Instalação  de  um  Centro  de  Referência  que  funcione  24  horas,  com  equipe

qualificada.

-  Maior  comprometimento  dos  gestores  municipais  de  levar  a  política  de

atendimento às vítimas para suas cidades.

-  Melhoria  e  ampliação  da  comunicação  entre  os  serviços  de  saúde  e  de

assistência.

- Maior divulgação dos serviços de assistência à mulher nos atendimentos da área

de saúde,  como na Maternidade Odete Valadares,  por  exemplo,  que tem o maior

volume de serviço.

- Maior comunicação entre os órgãos e serviços de atendimento.

- Instalação de um Centro Integrado da Mulher em Belo Horizonte, com uma maior

integração entre o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Delegacia e

o serviço psicossocial.
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-  Implantação  dos  juizados  especializados,  conforme previsão  da  Lei  Maria  da

Penha.

- Institucionalização das Delegacias de Mulheres.

- Ampliação do projeto Polícia e Família, da Polícia Militar.

-  Regionalização  de  alguns  atendimentos,  como  as  casas-abrigo,  para  que

Municípios menores possam usufruir desses serviços.

- Utilização dos equipamentos já existentes para o atendimento à mulher vítima de

violência, sem perder em qualidade, a exemplo dos Creas.

- Inserção de um campo específico nos Registros de Eventos de Defesa Social -

Reds  -  para  informação  sobre  violência  doméstica  com  vistas  a  propiciar  uma

contabilidade mais fidedigna dos casos de violência contra a mulher.

5 - Conclusões e recomendações

5.1. Esta Comissão foi instituída e pautou seus trabalhos a partir de um conjunto de

pressupostos fundamentais acerca da violência contra a mulher, no qual se incluem a

constatação de grande número de casos ocorridos,  a gravidade desses casos em

todos  os  seus  aspectos  e  a  insuficiência  das  ações  empreendidas  por  Estado e

sociedade para combater o problema, ainda que se reconheça a inserção do tema na

agenda pública  e  a  realização  de atividades  e  programas  governamentais  com a

finalidade  de  atender  a  esses  casos.  Percebe-se,  bem  assim,  certa  rejeição  da

sociedade aos casos de violência contra a mulher,  ainda que entremeada a certa

tolerância social, fruto de práticas e costumes derivados de uma persistente estrutura

social de base tradicional, masculina e patriarcal.

Os  registros  desta  Comissão  evidenciam a  necessidade de  combinar  ações  de

enfrentamento de natureza preventiva, reativa e repressiva, as quais devem passar

pelos ambientes doméstico e social, pela formação escolar e cultural dos cidadãos,

pela conscientização da sociedade, por intervenções estatais variadas, a abranger

transversalmente políticas como as de saúde, assistência social, segurança pública,

educação e cultura,  e permitir  a  construção de uma política pública específica de

combate  à  violência  contra  a  mulher,  com  estrutura  orgânica,  procedimentos,

programação e recursos compatíveis com seus objetivos e metas.

É  com  essa  visão  que  podemos,  ao  final  de  nossos  trabalhos,  apresentar
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recomendações que buscam refletir a posição média das contribuições recebidas e

das análises realizadas no período de funcionamento da Comissão.

5.2. Essas recomendações seguem algumas linhas gerais, que se desdobram em

propostas mais específicas. Essas linhas gerais são as seguintes:

- continuidade do trabalho realizado pela Comissão Especial;

-  organização de uma base de informações  e  dados  suficiente  para  prover  um

diagnóstico  mais  preciso  da  situação,  bem  como  uma  intervenção  estatal  mais

qualificada;

- acompanhamento das ações e programas governamentais que possuem interface

com  a  questão  da  violência  contra  a  mulher,  com  consequente  intervenção  no

processo  de  planejamento  e  orçamento,  e  posterior  formulação  de  uma  política

pública específica;

- estruturação de um “sistema”, relacionando órgãos e entidades estatais (caráter

intersetorial  e interfederativo), entidades da sociedade civil  e procedimentos a eles

inerentes, com consequente alteração de diversos setores da administração pública e

de sua forma de operar;

- aprimoramento da legislação existente e acompanhamento da execução dessas

leis.

5.3. Apresentamos, assim, as seguintes recomendações específicas:

-  manutenção,  na  Assembleia  Legislativa,  dos  trabalhos  iniciados  por  esta

Comissão Especial, com a criação de comissão permanente dedicada ao tema;

-  apoio  às  atividades  do  Comitê  Interinstitucional  de  Enfrentamento  à  Violência

contra a Mulher, e inclusão, entre seus membros, de representação da Assembleia

Legislativa;

- acompanhamento e fiscalização, pela Assembleia Legislativa, da execução da Lei

nº 20.016, de 2012, que dispõe sobre o registro e a divulgação dos dados sobre

violência contra a mulher no Estado;

-  aprimoramento  dos  bancos  de  dados,  registros,  elencos  de  informações  e

estatísticas referentes à violência contra a mulher, incluindo definições metodológicas,

planejamento de atividades, atribuição de funções e destinação de recursos;

- definição legal e regulamentar de procedimentos a serem realizados pelos órgãos
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e agentes estatais  no caso de  violência  contra  a  mulher,  incluindo protocolos  de

atendimentos, fluxogramas e definições de responsabilidades funcionais;

-  realização,  pelo  poder  público  e  entidades  da  sociedade  civil,  de  campanhas

permanentes de conscientização da sociedade sobre a questão da violência contra a

mulher;

- divulgação ampla e geral do serviço telefônico gratuito de atendimento à mulher

vítima de violência;

-  investimento  em  ações,  regionalizadas  e  descentralizadas,  de  formação  e

capacitação de agentes sociais e estatais que trabalham no enfrentamento à violência

contra a mulher, em especial os servidores que atuam nas Deams, Nudems, Varas e

Juizados  especializados  em  violência  doméstica  e  contra  a  mulher,  e  Ministério

Público;

-  oferta  de  cursos  para  mulheres,  proporcionando  formação  básica  acerca  de

direitos, garantias jurídicas e administrativas e políticas públicas, bem como cursos de

natureza profissionalizante para melhor posicionamento no mercado de trabalho;

- inserção de conteúdos específicos sobre gênero e violência contra a mulher nas

estruturas curriculares e programáticas dos ensinos fundamental e médio;

- inserção nas grades curriculares dos cursos de graduação nas áreas de ciências

humanas  e  ciências  sociais  aplicadas,  de  conteúdos  referentes  a  formação  em

gênero;

-  inclusão da temática  de gênero  nos  cursos de formação de professores,  com

ênfase em sua aplicação no componente didático presentes no processo de ensino-

aprendizagem;

-  fortalecimento  da  Coordenadoria  Especial  de  Políticas  para  as  Mulheres,  da

Secretaria  de  Estado de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese -,  com incremento  do

quadro de pessoal, equipamentos, instalações físicas e destinação de recursos;

-  aprovação do Projeto de Lei nº  1.570/2011, que institui  o Fundo Estadual dos

Direitos da Mulher e dá outras providências;

- institucionalização das Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres -

Deams  -,  com  definição  de  marco  normativo,  procedimentos,  padrões  de

operatividade, vinculação orgânica e situação funcional dos servidores nela lotados;
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- implantação de uma Unidade Móvel da Delegacia de Atendimento às Mulheres na

Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  com  recursos,  equipamentos  e  pessoal

suficiente para suas operações;

- estabelecimento de procedimentos para a triagem de casos nas Deams;

- garantia de encaminhamento da mulher vítima de violência ao Centro Integrado da

Mulher - CIM -, para fins de atendimento e acompanhamento, e, nos Municípios que

não possuem esse serviço, encaminhamento ao Centro de Referência Especializado

de Assistência Social - Creas - ou Centro de Referência em Assistência Social - Cras

-;

- implementação da rede de atendimento à mulher vítima de violência mediante a

adoção  de  critérios  de  relevância  fundados  em  situação  demográfica,  índice  de

desenvolvimento humano e influência regional, com a fixação de três níveis de base

territorial e respectivos serviços a serem prestados em cada um deles;

- implantação de casas-abrigo e casas de passagem para mulheres e seus filhos,

vítimas de violência doméstica, de forma regionalizada e em quantidade suficiente

para a demanda, com equipamentos e pessoal suficientes para o atendimento a ser

realizado;

-  ampliação  do  número  de  Centros  Integrados  da  Mulher  -  CIMs  -,  de  forma

regionalizada, em quantidade suficiente para suprir a demanda;

- ampliação dos serviços psicossociais para as mulheres vítimas de violência;

- ampliação e interiorização da Cadeia de Custódia, para melhoria dos serviços de

coleta e identificação de material biológico das vítimas de violência sexual;

- realização de cursos de formação e capacitação em antedimento a situações de

violência doméstica direcionados a policiais civis e militares;

- implementação do serviço Polícia e Família em todos os batalhões da PMMG,

levando  em  consideração  a  demanda  e  os  indicadores  de  violência  doméstica

registrados em cada circunscrição;

-  implementação  em  todos  os  batalhões  da  PMMG  do  serviço  de  patrulha  de

prevenção  à  violência  doméstica,  levando  em  consideração  a  demanda  e  os

indicadores de violência doméstica registrados em cada circunscrição;

- realização, no âmbito do patrulhamento de atendimento comunitário da PMMG, de
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atividades de prevenção à violência doméstica;

-  estabelecimento  da  identificação  dos  casos  de  violência  contra  a  mulher  nos

bancos  de  dados,  estatísticas  e  registros  das  Polícias  Civil  e  Militar,  com

obrigatoriedade de inserção no Registro de Eventos de Defesa Social  -  Reds -  e

boletins  correlatos,  de  um  campo  para  preenchimento  no  qual  conste  a  opção

“violência doméstica”, a ser assinalada quando de sua ocorrência;

- ampliação do número de Nudems e de órgãos do Poder Judiciário e do Ministério

Público  especializados em violência  doméstica e  contra  a mulher,  com respectivo

aumento do número de servidores lotados nesses órgãos;

- manutenção de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher - Deams - em

todas as cidades com mais de 50 mil habitantes, com espaço, equipamentos e equipe

profissional adequados e suficientes;

- instalação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com

efetiva competência civil e criminal, conforme art. 55 da Lei Complementar nº 105, de

2008, nas Comarcas de Belo Horizonte, Cataguases, Governador Valadares, Ipatinga,

Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves e Uberlândia;

- estímulo à criação, no âmbito das administrações públicas municipais, de órgãos

destinados à gestão de políticas públicas para as mulheres, mediante apoio técnico e

priorização, no aporte de recursos público estaduais, dos Municípios que possuam

tais  órgãos  e  tenham  aderido  ao  Pacto  Nacional  pelo  Enfrentamento  à  Violência

contra a Mulher;

- destinação para o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, para fins de ações e

programas de enfrentamento à violência contra a mulher, dos recursos oriundos das

penas pecuniárias previstas na Lei nº 9.099, de 1995, nos casos em que a vítima for

do sexo feminino, e os das fianças aplicadas em cumprimento à Lei nº 11.340, de

2006;

-  cobrança  judicial  pelo  Estado  das  despesas  públicas  decorrentes  de  atos  de

violência  contra  a  mulher,  especialmente  no  âmbito  do  SUS,  do  Suas  e  da

Seguridade do servidor;

-  elaboração  de  ampla  programação  para  a  comemoração  do  Dia  Estadual  de

Combate à Violência contra a Mulher, previsto na Lei nº 19.440, de 2011, no dia 25 de
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novembro,  precedida  de  vasta  publicidade  institucional,  com  eventos  em  todo  o

Estado, especialmente nas escolas públicas, incluindo palestras, debates, seminários,

programação nas entidades estatais de radiodifusão e outras atividades pertinentes,

com  organização  a  cargo  da  Coordenadoria  Especial  de  Políticas  Públicas  para

Mulheres,  participação  de  entidades  da  sociedade  civil  e  destinação  de  recursos

suficientes para a sua realização.

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2012.

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Presidente  -  Luzia  Ferreira,  relatora  -  Liza  Prado  -  Maria

Tereza Lara.

- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento Interno.
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Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Bosco em que solicita a retirada de

tramitação do Projeto de Lei nº 3.317/2012. A Presidência defere o requerimento de

conformidade  com  o  inciso  VIII  do  art.  232  do  Regimento  Interno.  Arquive-se  o

projeto.

Novamente a Presidência gostaria de saudar aqui os trabalhadores da saúde, que

neste momento ocupam a Casa do povo de maneira pacífica e legítima, reivindicando

seus justos  direitos,  independente  de  disputas  políticas,  partidárias  e  ideológicas.

Essa é uma luta que todos nós temos a obrigação de defender. Isso é defender a

dignidade humana,  a saúde e a melhoria  das condições de  vida  do  nosso povo.

Parabéns a vocês. Saibam que sempre serão bem-vindos a esta Casa, um lugar que

deve ser realmente democrático, aberto,  transparente,  e que recebe muito bem o

povo de Minas Gerais.

Encerramento

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

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

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a seguinte ordem do

dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 23ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/8/2012

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição
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da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Leitura de mensagem

- Exibição de vídeo - Palavras da Deputada Maria Tereza Lara - Entrega de placa -

Palavras do Sr. Marco Antonio Lage - Palavras do Secretário Agostinho Patrus Filho -

Entrega de título - Palavras do Sr. Vilmar Domingos Fistarol - Apresentação musical -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Bosco - Elismar Prado - Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Ivair  Nogueira)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

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

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

três reuniões anteriores.

Atas

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

três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Fiat Automóveis pelos 35 anos

de implantação de sua fábrica em Minas Gerais e à entrega ao Sr. Vilmar Domingos

Fistarol,  responsável  mundial  de  compras  do  Grupo  Fiat-Chrysler,  do  título  de

Cidadão  Honorário  do  Estado  de  Minas  Gerais,  concedido,  a  requerimento  do

Deputado Agostinho Patrus Filho, Secretário de Estado de Turismo, pelo Governador

do Estado, por meio de decreto publicado no “Diário do Executivo” em 1º/3/2011.

Composição da Mesa

O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  os  Exmos.  Srs.  Deputado

Agostinho Patrus Filho, Secretário de Estado de Turismo de Minas Gerais e autor do

requerimento que solicitou a concessão do título de Cidadão Honorário do Estado de

Minas  Gerais  ao  Sr.  Vilmar  Domingos  Fistarol,  representando  o  Governador  do

Estado,  Antonio  Anastasia;  Vilmar  Domingos  Fistarol,  responsável  mundial  de

compras  do  Grupo Fiat-Chrysler;  e  Marco Antonio  Lage,  Diretor  de  Comunicação

Corporativa  e  Sustentabilidade do Grupo Fiat-Chrysler;  e  a  Exma. Sra.  Deputada
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Maria Tereza Lara, coautora do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, neste ato, do Exmo. Sr. Deputado

Gil  Pereira, Secretário de Estado Extraordinário de Desenvolvimento dos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri  e do Norte de Minas;  da Exma. Sra. Maria do Carmo,

Prefeita de Betim; dos Exmos. Srs. Mário Cleber da Silva, psicólogo aposentado da

Fiat Automóveis, que prestou relevantes serviços à empresa; Gilson Carvalho, Diretor

Superintendente;  Alfredo  Leggero,  Diretor  Industrial;  Osias  Galantine,  Diretor  de

Compras;  Tomaz Antonio Brum, Presidente da Associação Comercial  Industrial  de

Betim;  Raphael  Andrade,  Secretário  Municipal  de  Assuntos  Institucionais,

representando  a  Prefeitura  de  Belo  Horizonte;  Cleverson  Duarte,  Secretário  de

Desenvolvimento Econômico de Betim; e Marcos Mazo, Presidente da Iveco; Márcio

Naves, Superintendente do Isvor; e Rogério Silva, Superintendente da Teksid.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Neste instante, ouviremos o Hino Nacional, que será interpretado pela

Sgt.  Alessandra e pelo Sd. Alcântara, da Bombeiro Instrumental Orquestra Show -

Bios.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O locutor - Registramos mensagem que nos foi enviada pelo Exmo. Sr.  Prefeito

Márcio Lacerda, em que ele cumprimenta os Deputados pelas iniciativas e parabeniza

os  homenageados,  lamentando  não  poder  fazer-se  presente  em  razão  de

compromissos previamente agendados.

Neste momento, faremos a leitura de mensagem enviada pelo Deputado Adelmo

Carneiro Leão, também coautor do requerimento de homenagem à Fiat Automóveis.

Ausente da solenidade por razões de força maior, o Deputado Adelmo Carneiro Leão,

encaminhou-nos a seguinte mensagem. (- Lê:)

“A implantação da fábrica da Fiat Automóveis em Betim, há 35 anos, representou

um marco na história do desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais. Essa

celebração na Assembleia Legislativa traduz o reconhecimento do povo mineiro de

que a integração da empresa no grande esforço de nossa sociedade em prol  da
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conquista  do  futuro  deu-se  em  termos  amplamente  satisfatórios,  produzindo

esplêndidos frutos econômicos e sociais. Minhas felicitações calorosas aos dirigentes

e  funcionários  de  todos  os  escalões  da  Fiat  Automóveis  pela  bela  performance

desses anos todos”.

Exibição de Vídeo

O locutor - Neste instante, será exibido vídeo institucional sobre a Fiat Automóveis.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara

Boa noite a todas e a todos. Nosso Deputado e amigo Ivair Nogueira, de Betim, que

representa o Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro,  também é autor do

requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem  à  Fiat.  O  nosso  companheiro

Adelmo já justificou sua ausência em razão de compromissos na sua cidade natal. O

nosso Deputado Agostinho Patrus, Secretário de Turismo, representa o Governador.

O Dr. Marco Antônio Lage, Diretor de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade do

Grupo Fiat-Chrysler, nos honra muito com sua presença e representa essa empresa

tão  importante  que  será  homenageada;  o  Dr.  Vilmar  Domingos  Fistarol  é  o

responsável mundial de compras do Grupo Fiat.

Quero cumprimentar a nossa Prefeita de Betim, Maria do Carmo Lara, minha irmã,

que fez questão de estar conosco nesta homenagem a esta empresa tão importante

para nossa cidade e para o nosso Estado. Quero também cumprimentar todo o grupo

do ProJovem Urbano, da Escola Municipal Clóvis Salgado, que, em razão de nosso

convite, encontra-se presente. As Profas. Daniela Delgaudio, Isabela Durço, Janaína

Ferreira e Marival Bispo são jovens que fizeram questão de conhecer esta Casa e de

participar desta homenagem à Fiat, uma empresa que também tem responsabilidade

social.

Os jovens do projeto Árvore da Vida, lá do Teresópolis, também estão aqui conosco,

além de todos os funcionários da Fiat, amigos, lideranças e o nosso Presidente da

Ceab de Betim. Permitam-me registrar a presença do meu esposo, que está conosco

nesta homenagem e que também tem sido companheiro constante, não é, Ivair? Ele

nos tem dado apoio nesta caminhada, e eu gostaria de, em breves palavras, registrar

minha alegria de ser uma das autoras deste requerimento, pois sabemos que uma
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sociedade  cresce,  constrói  e  realiza  seus  sonhos  quando  o  poder  público,  as

empresas e os cidadãos se tornam parceiros. A partir de José Alencar, nosso saudoso

ex-Vice-Presidente da República, provou-se que empresários e trabalhadores podem

estar unidos por uma causa e por uma sociedade mais fraterna. Na prática provou-se

isso no Brasil.

Conhecemos a grandiosidade dessa empresa e sua respeitabilidade, conquistada

pelo  pioneirismo  e  pela  inovação  aplaudida  pelos  seus  consumidores  e  pela

responsabilidade social, tão presente em sua marca.

Desde 1976 somos agraciados pela presença da Fiat Automóveis em Betim, cidade

em que moro e que é administrada por uma mulher que tem visão de futuro, a nossa

Prefeita Maria do Carmo Lara. Ao longo desses anos, acompanhamos de perto toda

transformação econômica que essa empresa trouxe para nosso Município, gerando

emprego, renda, dando visibilidade ao Município ou conquistando novos investidores.

Eu gostaria de me lembrar bem quando, na década de 90, eu era Diretora da Escola

Estadual Nossa Senhora do Carmo, e a Fiat, numa atitude pioneira, fez um convênio

com a nossa escola e patrocinou o curso de Técnico em Processamento de Dados.

Até hoje  temos funcionários  da Fiat  que fizeram esse curso,  e a Fiat,  realmente,

liberava os professores, seus melhores funcionários para dar aula aos nossos alunos

e para  profissionalizar  nossos  jovens.  Agora,  gostaria  de me lembrar  também do

nome  de  alguns  professores  da  época,  que  até  hoje  estão  gravados  em  nossa

lembrança: o José Geraldo Correia, o Rocha, a Rose e o José Geraldo Leal. Eles iam

direto para a Fiat e da Fiat para a escola, tanto que jantavam na escola junto com os

professores e com os alunos. Eles eram muito competentes e dedicados.

A primeira  turma  iniciou-se  em  1987.  Hoje  a  Fiat  apoia  mais  de  30  projetos

socioculturais e esportivos. O programa Árvore da Vida beneficia dezenas de crianças

e jovens, que estão aqui presentes, especialmente do Bairro Teresópolis, em Betim.

Portanto  recebam  minha  homenagem,  nossa  homenagem,  nosso  carinho  e

respeito.  Que  essa  parceria  continue  por  muitos  anos,  que  a  empresa  continue

fortalecendo os laços e se envolvendo ainda mais com as questões sociais da nossa

sociedade e que juntos construamos dia a dia uma sociedade mais justa, fraterna e

igualitária para todos.
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Com  certeza,  como  temos  visto,  até  mesmo  pela  presença  da  Prefeita  nesta

reunião, o governo municipal tem sido parceiro e contribuído para que nossa cidade

cada vez mais invista nos projetos sociais e construa uma sociedade em que reine a

cultura da paz, em que as empresas sejam valorizadas, porque elas também são

responsáveis conosco pela construção da nossa cidade.

Agradeço  a  oportunidade  e  a  presença  de  cada  um  de  vocês.  Este  é  um  dia

marcante. Esperamos continuar com essa construção e que este dia renove em cada

um de nós o compromisso de investir cada vez mais na construção dessa sociedade

que tanto queremos, para a qual tanto temos trabalhado. Desejamos uma sociedade

mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Muito obrigada.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Ivair Nogueira, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro, fará entrega ao

Sr. Marco Antônio Lage, Diretor de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da

Fiat-Chrysler,  de placa em homenagem à Fiat Automóveis. A placa a ser entregue

contém os seguintes dizeres: “Com a honra de ser um dos maiores grupos industriais

do Brasil, a Fiat Automóveis completa mais de três décadas de eficiência e qualidade,

ostentando atualmente uma capacidade de produzir até 800.000 veículos por ano. Ao

longo desse tempo, a empresa construiu relação sólida e duradoura com os mineiros,

pautando suas ações pela ética e pela responsabilidade social e contribuindo para o

desenvolvimento  econômico  de  nossa  comunidade.  A Assembleia  Legislativa  de

Minas Gerais reconhece a grande importância da Fiat Automóveis e presta a ela justa

homenagem pelos 35 anos de sua instalação no Estado”.

O Sr. Presidente - Gostaria de convidar a Deputada Maria Tereza Lara para que

também faça parte da entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Marco Antônio Lage

Boa noite. Exmo. Sr. Deputado Ivair Nogueira, coautor do requerimento que deu

origem a esta homenagem, representando o Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro, em nome do qual cumprimento os

demais  Deputados  presentes;  Exmo.  Sr.  Secretário  de Turismo de  Minas  Gerais,
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Deputado Agostinho Patrus Filho, autor do requerimento que solicitou a concessão do

título  de  Cidadão  Honorário  do  Estado  de  Minas  Gerais  ao  Sr.  Vilmar  Fistarol,

representando o Governador do Estado, Antonio Anastasia; o responsável mundial de

compras do Grupo Fiat-Chrysler, nosso colega Vilmar Fistarol, a quem posso dizer,

em nome de todos os colegas da Fiat, de nosso orgulho por esta homenagem, pela

concessão do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais; de fato, agora,

Vilmar mineiro,  nosso conterrâneo, pelo seu talento, pela sua trajetória  de grande

sucesso, que começou aqui em Minas na Fiat Automóveis, hoje ocupa uma posição

de grande importância, de grande responsabilidade no âmbito mundial do Grupo Fiat-

Chrysler; Exma. Sra. Deputada Maria Tereza Lara, coautora do requerimento que deu

origem a esta homenagem, mais uma vez a cumprimento; demais colegas da Fiat,

funcionários, Diretores, Prefeita Maria do Carmo Lara, fornecedores e parceiros.

Aqui estou, representando os 20 mil  funcionários  da Fiat  e o nosso Presidente,

Cledorvino Belini, que, infelizmente, foi acometido de uma fortíssima gripe, perdeu a

voz e foi obrigado a recolher-se e descansar um pouco. Só obrigado mesmo pelo

médico, para se recolher a casa. Não poderia, de fato, estar aqui hoje, infelizmente,

embora tivesse muito prazer e manifestado o seu orgulho pela homenagem desta

Casa, que, realmente, faz parte da história da Fiat em Minas Gerais e no Brasil, assim

como o governo do Estado de Minas Gerais.

Ele  incumbiu-me  de  ler  o  seu  discurso  de  agradecimento  sobretudo  a  essa

homenagem. (- Lê:)

“É  com  muita  emoção  que  recebo,  em  nome  da  Fiat  Automóveis,  esta  tão

importante homenagem do Legislativo de Minas Gerais pelo aniversário de instalação

da  nossa  empresa  no  Brasil.  São  quase  quatro  décadas  de  muito  trabalho,

investimentos,  histórias  de  muito  sucesso,  mas,  sobretudo,  de  grandes

transformações.  Nesse  longo  período,  fomos  testemunhas  do  crescimento  da

economia  do  Brasil  e  fomos  parceiros  do  desenvolvimento  do  Estado  de  Minas

Gerais.  Ficamos muito satisfeitos,  ao perceber  a importância  da Fiat  na  trajetória

vitoriosa de valorização do produto mineiro, de crescimento notável e sustentável. A

Fiat cresceu junto com a cidade de Betim e construiu uma história brasileira e mineira.

O  coração  da  Fiat  do  Brasil  está  em  Minas.  Aqui  forjamos  nossa  identidade  e
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conquistamos  a  liderança  de  mercado  que  ocupamos  há  11 anos.  A partir  daqui

desenvolvemos uma relação de amor com o Brasil. Nesse período já saíram da nossa

fábrica de Betim mais de 12 milhões de veículos para as ruas brasileiras e para mais

de 40 países em todo o mundo. Tudo que a Fiat conquistou, nestas quase quatro

décadas de Brasil, está ligado, de uma forma ou de outra, a Minas Gerais: a solidez

do seu negócio, a liderança de mercado, a posição de destaque, o pioneirismo em

tantos  processos  e  produtos,  enfim,  a  maturidade  de  uma  empresa  moderna  e

sustentável, de todos os pontos de vista. A Fiat é uma empresa com foco no futuro,

que  investe  na  pesquisa,  no  desenvolvimento  tecnológico,  em  parceria  com

universidades do Brasil todo e com várias universidades de Minas Gerais, as mais

importantes,  em  processos  e  produtos  mais  eficientes  e  limpos.  Mas  também

promove a cultura, as artes, o esporte, a educação e a inclusão social, como uma

empresa moderna deve ser.

Cito a atuação da Casa Fiat de Cultura, com suas exposições prestigiadíssimas

pelo  público,  bem  como o  Programa Árvore  da  Vida,  que  beneficia  centenas  de

famílias  no  Jardim  Teresópolis,  em  Betim,  e  que  se  propaga  agora  para  outras

cidades do País.

Nesta vertente, destaco nosso envolvimento no Instituto Minas pela Paz, no esforço

de construir uma sociedade mais justa e segura para todos.”

Aqui, é um trabalho voluntário do Belini, no âmbito da Federação das Indústrias. Ele

preside o Instituto Minas pela Paz, e eu também, de forma voluntária, coordeno esse

Instituto, exatamente para contribuir  para o governo do Estado na área da defesa

social. (- Lê:)

“São iniciativas que atestam e reforçam o envolvimento da Fiat com Minas Gerais.

As  81  mil  pessoas  que  reunimos  na  Praça  da  Estação,  no  ano  passado,  para

comemorar o aniversário de 35 anos de instalação da Fiat em Minas e no Brasil, sob

o encantamento da voz de Andrea Bocelli, são uma demonstração do alcance que

essas iniciativas podem ter. Meus caros amigos, caros Deputados, se depender da

Fiat, essa história de sucesso está apenas começando. Da nossa sede, em Betim, a

empresa  traça  sua  estratégia  de  crescimento  para  o  futuro.  Como  já  é  público,

estamos investindo R$7.000.000.000,00 na fábrica de Betim.”
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Quem a frequenta sabe que, neste momento, o local é um verdadeiro canteiro de

obras e, ao mesmo tempo, está produzindo mais de três mil carros por dia. (- Lê:)

“É um investimento a ser feito até 2014 para o desenvolvimento de novos produtos,

novos processos, maior volume de produção e de novas tecnologias.

Temos  consciência  da  nossa  grande  responsabilidade  de  manter  o  ciclo  de

desenvolvimento  que  iniciamos  neste  Estado,  onde  já  realizamos  os  maiores

investimentos da Fiat fora da Itália, em todos os tempos. São investimentos que se

concretizam em cada produto que lançamos, nos funcionários que capacitamos, nos

passos  que  damos  e  nas  ações  que  realizamos.  Com  a  expansão  de  nossa

participação  no  controle  da  Chrysler,  a  Fiat  brasileira  terá  um  papel  ainda  mais

importante  no  contexto  internacional  do  nosso  grupo.  O  “know-how”  que

desenvolvemos aqui, em Minas, será estratégico nessa nova configuração, em que o

conceito da complementaridade será aplicado em todo o mundo.

O reconhecimento de parceiros como a Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, o governo do Estado e a própria sociedade mineira é o combustível que nos

move na direção do progresso e da liderança. E é por isso que agradeço a todos os

Deputados  e  à  sociedade  a  sempre  ativa  parceria  e  muito  especialmente  esta

homenagem. Concluo reiterando que Minas Gerais pode e deve contar sempre com a

Fiat. Muito obrigado a todos.”

Palavras do Secretário Agostinho Patrus Filho

Boa  noite.  Permitam-me  saudar  o  Exmo.  Deputado  Ivair  Nogueira,  coautor  do

requerimento que deu origem a esta  homenagem, aqui  presidindo esta reunião e

representando  o  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  Deputado  Dinis  Pinheiro.

Quero também saudar o responsável mundial de compras do Grupo Fiat-Chrysler, Sr.

Vilmar Fistarol, e sua esposa, Cíntia Brant - em seu nome, Cíntia, saúdo todas as

mulheres presentes -; o Diretor de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade do

Grupo Fiat-Chrysler, Sr. Marco Antônio Lage, aqui representando o Presidente Belini;

Exma.  Deputada Maria  Tereza Lara,  coautora do requerimento  que deu origem à

homenagem à Fiat Automóveis; o colega de governo, Secretário Extraordinário do

Vale  do  Jequitinhonha,  Deputado Gil  Pereira;  Deputados  Bosco  e  Elismar  Prado;

Marco Mazo, Presidente da Iveco; Alfredo Leggero, Diretor Industrial da Fiat; Osias
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Galantine, Diretor de Compras da Fiat; Gílson Carvalho, Diretor Superintendente de

Finanças;  Rafael  Andrade,  também ex-colega de governo,  Secretário  de Assuntos

Institucionais da Prefeitura de Belo Horizonte, aqui representando o Prefeito Márcio

Lacerda. Quero saudar toda a comunidade italiana aqui presente na pessoa do amigo

e  grande  empresário  industrial  Pietro  Sportelli,  que  também  nos  honra  com  sua

presença. Minhas amigas, meus amigos, boa noite.

"Todo caminho da gente é resvaloso. Mas também cair não prejudica demais - a

gente levanta, a gente sobe, a gente volta!... O correr da vida embrulha tudo, a vida é

assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que

ela quer da gente é coragem.”

A coragem  pregada  pelo  escritor  mineiro  Guimarães  Rosa  é  determinante  em

Vilmar Fistarol. O sucesso de sua trajetória profissional não apaga a constância e a

firmeza necessárias para se ter uma vida exitosa. São necessários muito trabalho e

dedicação, tropeços e acertos para se chegar aonde está. Vilmar Fistarol chegou. Ele

atua  na Fiat  há  cerca de  20  anos.  À competência nata se somam a experiência

adquirida nestes anos de trabalho e a simplicidade que caracteriza uma pessoa que

nasceu em uma pequena cidade. Com esses traços, é, hoje, o responsável mundial

pelo setor de compras da Fiat-Chrysler.

Fistarol  não se esquece de sua origem.  Nasceu na pequena José Boiteux,  em

Santa Catarina, cidade aconchegante e acolhedora, que começou a ser colonizada

em  1920 por  descendentes  de  europeus  que lá  imprimiram  suas  tradições.  E na

memória, a José Boiteux da região do Alto Vale do Itajaí, banhado pelo Rio Itajaí do

Norte, aprazível cidade de clima úmido com verões frescos, a José Boiteux de raras

belezas nas cachoeiras do Recanto Orestes e do Sítio Spliter, e que nesse aspecto

lembra muito Minas Gerais. A José Boiteux da Barragem Norte, predominantemente

rural, com economia baseada na agricultura, onde também se destacam a pecuária, a

piscicultura, a suinocultura e o setor industrial, que tem nas madeireiras sua principal

atividade.

Filho  de  José  e  Romana  Fistarol,  Vilmar  teve  outros  15  irmãos.  Sua  história,

Fistarol, em muito se parece com a de meu pai, Agostinho Patrus, que também foi

criado em meio a uma família grande, com o mesmo número de irmãos. Quem nasce
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e  cresce  no  seio  de  uma família  numerosa  aprende  cedo  o  valor  da  união,  da

responsabilidade e do compartilhamento.

O menino de José Boiteux carregou consigo esses valores e voou alto.  Com o

suporte de sua família, formou-se em metalurgia pela Escola Técnica Tupy, em Santa

Catarina, em administração de empresas pela Universidade de Caxias do Sul, com

MBA na FDC - Kellog School of Management (EUA) e na FDC - Insead (França).

De 1978 a 1980, trabalhou na Metalúrgica Abramo Eberle, que foi a maior e mais

importante indústria  metalúrgica  da  cidade de Caxias do Sul  no século XX,  cujos

prédios são hoje patrimônio histórico tombado. A partir disso, sua paixão por veículos

e também essa sua vocação foram-se tornando mais nítidas. Dessa forma, trabalhou

na Agrale no período de 1981 a 1991.

Posteriormente, atuou na Fiat Automóveis  nos vários setores de compras.  Foi o

Diretor  responsável  pelas  operações  de compras  da  Fiat,  acumulando  também  a

função de Diretor  de  Compras  de  Metálicos  e  Powertrain  para  a  América  Latina,

África e Oriente Médio. Depois foi o Diretor de Compras da Fiat Automóveis para a

América Latina.

E não parou por aí:  passou a ocupar o cargo de superintendente da Teksid do

Brasil. Foi o Diretor de Recursos Humanos da Fiat América Latina e Vice-Presidente

Executivo da Fiat Argentina. Sem dúvida, a grande expressividade da Fiat Automóveis

tem muito do trabalho de Vilmar Fistarol.

Não podemos deixar de citar aqui Cledorvino Belini, que está à frente dessa grande

empresa. Paulista, mas também cidadão mineiro, por já ter recebido nesta Casa o

título de cidadania honorária do Estado de Minas Gerais, Belini tem larga experiência

no setor e, ao adotar diversas iniciativas executadas com excelência, fez a Fiat ser o

que ela é hoje.

Apenas para contextualizar, com 36 anos de atividades de sua fábrica instalada em

Betim, a Fiat está entre as maiores indústrias automotivas do mundo, com 760 mil

automóveis  e  comerciais  leves  produzidos  em 2010,  consolidando a liderança de

mercado brasileiro. Atualmente, a Fiat conta com 327 fornecedores de componentes

e autopeças no Brasil, 112 deles em Minas Gerais, gerando mais de 50 mil empregos

no nosso Estado.  Desde sua instalação em Betim,  a Fiat  já produziu mais de 12
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milhões  de  veículos.  Além  disso,  nesses  anos  de  trajetória,  a  Fiat  Automóveis

acumula  dezenas  de prêmios  por  seus  produtos  e  ações  de  sustentabilidade.  É,

portanto, uma grande empresa, e Fistarol tem seu mérito nesses resultados. Ele é

uma referência em sua área em Minas Gerais, no Brasil e no exterior.

Mas há também que mencionar outras dimensões desse homem múltiplo: o Fistarol

chefe  educado,  muito  profissional,  sensato  e  com  o  qual  os  funcionários  podem

contar; e o Fistarol além da vida profissional, que, com todas as responsabilidades

inerentes ao seu cargo, é amigo, é companheiro e é pai de quatro filhas; o Fistarol

que gosta de resgatar suas origens, que tem muitos familiares no Sul do País e os

visita  sempre  que  possível  para  reencontrá-los  e  relembrar  antigas  histórias;  o

Fistarol que tem uma ligação forte com seus irmãos; o Fistarol que gosta de jogar

tênis e, nas horas vagas, pratica o esporte; o Fistarol catarinense, com descendência

italiana, mas que também não deixa de ser mineiro, pois aqui viveu e aqui moram

suas filhas Marina,  Gabriela e as  gêmeas Ana Luísa e Giovana.  Apesar  de estar

morando em Torino, na Itália, para assumir o cargo atual, cidade que tem uma rica

cultura e história, não se esquece dos nossos belos horizontes, das nossas terras

montanhosas de rara beleza natural e de nosso rico patrimônio cultural e artístico.

Diante disso, dessas várias faces de Fistarol, tenho aqui a responsabilidade de, ao

representar o Governador Antonio Anastasia e falar em nome da população mineira,

dizer que, a partir desta noite, o filho ilustre de José Boiteux passa a ser filho ilustre

de Minas Gerais.

Cito, para finalizar, as palavras do cientista Albert Einstein: “Temos o destino que

merecemos.  O  nosso  destino  está  de  acordo  com  os  nossos  méritos”.  E  você,

Fistarol, merece todos os frutos que colhe. Parabéns, muito obrigado.

Entrega de Título

O locutor - Neste instante, o Deputado Ivair Nogueira, representando o Presidente

da  Assembleia  Legislativa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega  do  título  de

Cidadão  Honorário  do  Estado  de  Minas  Gerais  ao  Sr.  Vilmar  Domingos  Fistarol,

responsável mundial por compras do Grupo Fiat-Chrysler, passando-lhe às mãos o

diploma. O título a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Cidadania honorária do

Estado de Minas Gerais. O Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos do
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decreto publicado no dia 28 de fevereiro de 2011 e a requerimento da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede ao Sr. Vilmar Domingos Fistarol o

título  de  Cidadão  Honorário  do  Estado  de  Minas  Gerais,  em  reconhecimento  à

relevante contribuição para o desenvolvimento socioeconômico do Estado no setor

industrial automobilístico”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Agostinho Patrus Filho para fazer a entrega

do diploma.

- Procede-se à entrega do título.

Palavras do Sr. Vilmar Domingos Fistarol

Deputado Ivair Nogueira, representante do Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro; Agostinho Patrus Filho, Secretário

de  Turismo  de  Minas  Gerais,  representando  o  Governador  do  Estado,  Antonio

Augusto  Anastasia;  Deputada Maria  Tereza  Lara;  meu caro  amigo Marco Antônio

Lage, Diretor de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade do Grupo Fiat-Chrysler;

Prefeita de Betim, Maria do Carmo Lara, demais autoridades e todos os presentes, o

meu muito boa noite.

Esse reconhecimento é para mim uma surpresa muito agradável e motivo de muita

alegria. Estive em Minas Gerais, pela primeira vez, em uma viagem de estudo por

intermédio da escola onde estudei,  em Joinvile, Santa Catarina. Lembro-me muito

bem da sensação de ir tão longe de casa para uma terra de ares tão diferentes e

deslumbrante. Foi um encantamento instantâneo, pela paisagem, pela história, pela

cultura e pelo povo desta região. Não poderia imaginar que alguns anos mais tarde

aqui viria a ser a minha morada. São, ao todo, 20 anos vividos em Minas Gerais e,

como quis o destino e o meu espírito migratório, vários períodos passados na Itália e

na Argentina.

Aqui  cresceram minhas  filhas  Marina  e  Gabriela,  aqui  presentes.  Também aqui

conheci minha atual esposa, Cíntia, com quem criei raízes mineiras mais profundas,

especialmente depois do nascimento das gêmeas Ana Luísa e Giovana. Com certeza,

as mineirinhas, de um ano e meio, são um presente e tanto para toda a minha família.

Nesses 20 anos, incorporei não só o pão de queijo no dia a dia mas também muitos

outros  costumes  e,  para  não  dizer,  algumas  expressões  como “uai”,  “sô”,  “trem”,
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muito comuns a nós mineiros. Incorporei também um pouco do modo de vida que só

Minas Gerais tem: a serenidade, a calma do café do prosa, a aparente desconfiança,

mas a amizade verdadeira como as pedras preciosas do solo de Minas Gerais, sem

falar das águas de Minas Gerais, que têm um sabor todo especial.

Graças  à  Fiat  e  ao  acolhimento  do  povo  mineiro,  tive  por  aqui  experiências

enriquecedoras. O espírito migratório, os desafios de sair de um lugar para encontrar

um lar em outro são impulsos que sinto fazer parte do meu DNA.

Isso é tão verdadeiro que, como dito, a partir de agosto de 2011, para seguir o meu

novo desafio profissional,  estabeleci pela terceira vez a minha sede em Turim, na

Itália. Portanto, sinto-me um cidadão mineiro a serviço da nova organização mundial

Fiat-Chrysler e da Fiat Industrial.

Meus avós foram imigrantes italianos que aportaram no Brasil no final dos anos

1800, em busca de trabalho e de uma vida melhor para suas famílias. Penso que

deles herdei o espírito da busca contínua ou dos novos desafios a serem superados

em meio a povos, línguas e culturas diferentes. Desde muito jovem, vivi em muitos

lugares  distintos,  e  meu  encontro  com  a  cultura  mineira  não  poderia  ser  mais

compensador para essa inquietude que carrego na alma.

Embora vivendo no exterior,  não deixo de vir  com frequência a esta terra, para

matar a saudade de todos os que deixei aqui, e também a Santa Catarina, onde vive

grande parte de minha família. Aqui, aprendi que, por mais longe que a vida nos leve,

voltamos sempre para as raízes e que elas estão sempre lá, sólidas, como esse mar

de montanhas que enternece as nossas paisagens.  Agradeço a Deus por  ter  me

apresentado  tantas  oportunidades  e  desafios  e  por  ter  me  proporcionado  muita

energia e serenidade para as realizações, sempre do melhor modo.

Meus  pais,  Giuseppe  e  Romana,  meus  irmãos  e  toda  a  minha  família  sempre

tiveram um papel muito importante em minha vida. Sou o último de uma família de 16

filhos e sempre me inspirei em meus pais e em todos os meus irmãos, além, é claro,

de ter herdado muita roupa esfolada por eles antes. Agradeço o apoio de todas as

pessoas que sempre estiveram próximas e a presença dos meus amigos e colegas

de trabalho, da minha esposa, das minhas filhas e dos meus irmãos Igor e Luiz, que

vieram  de  Santa  Catarina  para  testemunhar  o  carinho  do  povo  mineiro  por  um
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catarinense.

Ao Secretário  Agostinho Patrus  Filho,  a  toda esta  Casa e  ao  Estado de Minas

Gerais, agradeço imensamente o acolhimento e esta belíssima homenagem. Muito

obrigado e boa noite.

Apresentação Musical

O  locutor  -  Ouviremos  agora  o  Coral  Árvore  da  Vida,  que,  sob  a  regência  do

Maestro Rodrigo Firpi, apresentará as seguintes músicas: “Ponta de areia”, de Milton

Nascimento;  “Jesus,  alegria  dos  homens”,  de  Johann  Sebastian  Bach,  e  “Va

pensiero”,  de Giuseppe Verdi. O coral é formado por jovens moradores do Jardim

Teresópolis, de Betim, que participam das oficinas de canto coral do Programa Árvore

da  Vida,  desenvolvido  pela  Fiat  Automóveis,  em  parceria  com  fornecedores,

concessionários, governo e terceiro setor na região. O programa atua, principalmente,

na transformação social por meio da valorização das pessoas e da busca contínua

pelo fortalecimento e protagonismo social.

- Procede-se a apresentação musical.

O locutor - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira, coautor do requerimento que

deu origem à homenagem à Fiat Automóveis, neste ato representando o Deputado

Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo.  Sr.  Deputado  Agostinho  Patrus,  autor  do  requerimento  que  solicitou  a

concessão do título de cidadão honorário ao Sr. Vilmar Domingos Fistarol, neste ato

representando  o  Governador  do  Estado,  Prof.  Antonio  Anastasia;  Srs.  Vilmar

Domingos Fistarol, responsável mundial de compras do Grupo Fiat-Chrysler; Marco

Antônio Lage, Diretor de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade do Grupo Fiat-

Chrysler; Exmas. Sras. Deputada Maria Tereza Lara; Maria do Carmo Lara, Prefeita

de Betim; minha esposa, Léia Nogueira; alunos ProJovem da Escola Estadual Clóvis

Salgado,  senhoras  e  senhores,  honra-me muito,  como autor  do  requerimento  de

homenagem aos 35 anos da Fiat Automóveis, aqui também estar representando o

jovem talentoso Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais, que, por outros compromissos já assumidos anteriormente, não pôde

estar  presente.  Ele  também  orgulha-se  muito  da  Fiat  Automóveis,  que  traz  uma
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contribuição muito grande para Betim e para Ibirité, que é a terra natal do Presidente

da Assembleia Dinis Pinheiro, para Minas Gerais e para toda a região.

A Assembleia mineira tem a grande alegria de, nesta ocasião, comemorar os 35

anos da presença em Minas Gerais da Fiat Automóveis, juntamente com a concessão

da cidadania honorária a Vilmar Domingos Fistarol, responsável mundial de compras

do Grupo Fiat-Chrysler.

Não  é  preciso,  pois  é  do  conhecimento  geral,  insistir  no  grande  significado  da

inauguração, há 35 anos, da planta industrial da Fiat, na cidade de Betim, para a vida

econômica e industrial de nosso Estado. Com efeito, um novo e promissor perfil se

delineou para as atividades desenvolvidas em nosso território, implicando uma rápida

modernização que, ao mesmo tempo, incidia numa notável ampliação da capacidade

de gerar renda e criar empregos em Minas Gerais. Tornamo-nos, desde então, polo

da indústria automobilística, ao mesmo tempo em que a nossa população tomava

grande apreço pelo grupo italiano,  que passou a desenvolver,  entre nós,  grandes

projetos culturais, sociais e esportivos. A história do grupo Fiat no Brasil tem sido uma

história  ascendente,  numa  longa  sequência  de  sucessos,  sem  ter,  felizmente,

conhecido  momentos  adversos.  Assim,  a  fábrica  de  Betim,  com  sua  altíssima

capacidade  de  produção,  em  três  turnos,  fruto  de  permanentes  investimentos

financeiros que a tornam uma das maiores fábricas do mundo, tem pesquisado e

desenvolvido novos produtos, da mais avançada tecnologia. Ao mesmo tempo, as

inovações de seu respeitado “design” vieram responder às necessidades de nossos

consumidores, com modelos simultaneamente modernos e econômicos.

O mais louvável  é que a Fiat  sabe conciliar  crescimento econômico e inovação

tecnológica com responsabilidade social e respeito pelo meio ambiente. Simboliza,

portanto, o que há de melhor em termos de gestão empresarial, ancorada que está

nos princípios da ética, da transparência e da coerência. Betim, Minas Gerais e o

Brasil têm crescido junto com a Fiat, tornando mais valiosas e refinadas as relações

entre nosso povo e a gente italiana. Este, portanto, é mais um momento importante

que vem estreitar o carinho entre nós e esta empresa, já tão presente em nossa vida.

É com muito orgulho que reconhecemos a mineiridade desse exemplo de executivo,

de  atuação  internacional,  que  é  Vilmar  Fistarol.  Pudemos  perceber  uma  clara
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identificação com as coisas mineiras, expressas no amor ao nosso Estado, da parte

deste  catarinense  nascido  na  pequena  cidade  de  José  Boiteux,  mas  de  alma

cosmopolita. Ele é ex-Diretor de Recursos Humanos para a América Latina e ex-Vice-

Presidente da Fiat Argentina, aqui está de volta ao nosso seio, recebendo esta justa

homenagem, por uma iniciativa do grande parlamentar Agostinho Patrus. Sua carreira

é fruto de uma tenacidade, de uma energia pessoal e de uma dedicação exemplares,

não lhe faltando talentos e espírito de decisão.

Essas  qualidades  estiveram  permanentemente  presentes  na  vida  desse

administrador  de  empresas  formado  pela  Universidade  de  Caxias  do  Sul,  com

mestrado nos Estados Unidos e na França, levando-o a percorrer por três décadas

uma carreira ligada aos  vários  setores da área de compras e de suprimentos de

vendas. A esse cidadão e profissional  dinâmico, homem do mundo, manifestamos

nossos  cumprimentos  com afeto  mineiro,  ele  que,  a  partir  de  agora,  distingue-se

como um dos nossos.

Queria,  neste  momento,  ao  encerrar  minha  fala,  como  ex-Prefeito  de  Betim  -

também está presente a atual Prefeita Maria do Carmo Lara -, dizer que pude sentir

na pele o quanto a Fiat Automóveis foi importante para Betim, para o Estado de Minas

Gerais, para o Brasil de modo geral, por tudo que ela fez. Betim, antes da Fiat, vivia

uma realidade; depois da Fiat, vive outra. Betim, quando acolheu a Fiat, em 1976, na

verdade  era  uma  cidade  sem  recursos.  Essa  cidade  teve  um  desenvolvimento

assustador, um crescimento desordenado. Todavia, graças à arrecadação propiciada

pela Fiat Automóveis, Betim pôde, ao longos desses anos, tornar-se uma cidade com

qualidade de vida, uma cidade que propiciou investimentos.

Não só isso. Acho que, por meio da Fiat,  houve um crescimento não só dessa

cidade,  mas  também  de  seu  entorno.  Foi  criado  um  polo  de  desenvolvimento

justamente  pela  posição  dessa  empresa,  pela  sua  condição  “just  in  time”.  Essa

condição exige rapidez nos momentos de entrega, marcados pela eficiência e pela

concorrência. Eu já era Deputado nesta Casa, na qual ingressei em 1994. Estou em

meu quinto mandato. Pude naquele momento acompanhar o ex-Governador Eduardo

Azeredo, que estava no governo do Estado. Havia a Via Expressa, que é hoje muito

importante para se chegar e sair de Belo Horizonte. Só tínhamos a BR-381, que vivia
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congestionada. A Fiat, naquele momento, participou de um projeto importantíssimo,

que foi a antecipação de receita para que o Estado pudesse concluir a Via Expressa,

hoje uma realidade.

Hoje estamos lutando - a Prefeita lutou - para conclusão da alça. A Fiat Automóveis

participa  hoje,  neste  momento,  da  elaboração  de  um  projeto  executivo  para  se

construir mais uma via alternativa. Com a venda de carros, com o aumento cada vez

maior de veículos e, havendo somente a BR-381 e a Via Expressa, é preciso criar

novas alternativas. A Fiat hoje é parceira de um projeto construído com o governo do

Estado, em parceria também com a Prefeitura de Betim. Está sendo elaborado um

projeto executivo que ligará a região da Bandeirinha, atrás da Fiat, à região de Nova

Lima, o que criará uma alternativa para não se passar por Belo Horizonte. Dessa

forma, o trânsito será tirado do Anel Rodoviário. Paralelamente, há o rodoanel, outra

alternativa.

Não só isso. A Fiat vem, ao longo dos anos, realizando parcerias, que é o mais

importante que uma empresa pode fazer pelo Município. Há, por exemplo, parceria na

área  cultural.  O  projeto  Árvore  da  Vida,  em  Teresópolis,  merece  ser  conhecido,

merece ser  visitado pela  amplitude de sua ação em prol  das crianças do  Jardim

Teresópolis.  Não  existe  somente  o  Árvore  da  Vida,  mas  o  projeto  da  biblioteca

comunitária,  do Instituto  Educacional  Tia  Dulce,  também em Teresópolis,  além da

Casa Santa, em Citrolândia. Há ainda a participação efetiva em um dos projetos mais

sonhados por Betim, ligado à cultura: a Fiat já possui em Belo Horizonte uma casa da

cultura.  A Fiat  está  ajudando,  em  parceria  também,  na  construção  de  um  teatro

moderno para Betim, uma reivindicação da população. Essa obra é uma parceria com

a  Prefeitura.  Essa  parceria  que  tem  sido  feita  com  a  Fiat  Automóveis,  com  a

participação da Prefeitura Municipal de Betim, hoje sob o comando da Prefeita Maria

do Carmo Lara, é muito importante.

A Fiat tem demonstrado, ao longo dos anos, que veio para ficar, para crescer, para

investir, para trabalhar no social. Veio, sim, para vender veículos, mas, agora, num

ato do governo do Estado, da Prefeitura de Betim, da Fiat Automóveis, foi possível a

desapropriação de uma área atrás da Fiat de mais de 3.000.000m², o que será uma

ampliação significativa,  com novos rumos para Minas Gerais,  com a possibilidade
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muito grande de ampliação de receita e de geração de emprego.

Por tudo isso, como coautor deste requerimento, ao lado da Deputada Maria Tereza

Lara, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que não pôde estar presente, em nome da

Assembleia Legislativa, em especial dos Deputados desta Casa, mas, sobretudo, em

nome  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  que  comanda  a  Assembleia  Legislativa  como

Presidente deste Parlamento, parabenizo a Fiat por toda a sua iniciativa. Estamos

aqui, realmente, pedindo a Deus para abençoar, a fim de que esse projeto da Fiat

seja cada vez mais vencedor e que possa trazer tantos benefícios no futuro quantos

vem trazendo ao logo de toda a sua história.

Parabéns, Grupo Fiat.  Parabéns,  Marco Antônio e todos vocês que vieram aqui

prestigiar  esse grande evento em comemoração aos 35 anos da Fiat Automóveis.

Parabéns  ao  Secretário  Agostinho  Patrus  Filho  pela  grande  iniciativa  e  por  aqui

representar esse grande Governador que é o Prof. Anastasia. Muito obrigado a todos.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA

PÚBLICA, EM 28/5/2012

Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Antônio Júlio, Bonifácio Mourão, Délio Malheiros e Rômulo Viegas, membros da

supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  a  Deputada  Liza  Prado  e  os

Deputados Carlin Moura e Duarte Bechir. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão  presentes.  Registra-se,  neste  momento,  a  presença  do  Presidente  da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Deputado  Dinis  Pinheiro.  A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  o  relatório  parcial  dos
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trabalhos e comunica o recebimento de correspondência do Senador Aécio Neves

parabenizando  os  parlamentares  pelo  importante  trabalho  que  a  Comissão  vem

desenvolvendo em favor do Estado de Minas Gerais. O relator, Deputado Bonifácio

Mourão,  com a  palavra,  apresenta  o  relatório  parcial  dos  trabalhos  da  Comissão.

Durante  a  fase  de  discussão,  segue-se  amplo  debate  entre  os  parlamentares

presentes.  Também  são  ouvidos  nesta  fase  os  seguintes  convidados:  Sr.  Virgílio

Guimarães,  ex-Deputado  Federal;  Sra.  Maria  Eulália  Alvarenga  Azevedo  Meira,

economista e Coordenadora do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã da Dívida; e Sr.

Rodrigo Vieira de Ávila, economista da Auditoria Cidadã da Dívida. O Deputado Délio

Malheiros ausenta-se da reunião, sendo substituído pelo Deputado Tiago Ulisses, por

indicação da Liderança do BAM. Colocado em votação, é o relatório parcial aprovado.

O Presidente recebe da Sra. Maria Eulália Alvarenga Azevedo Meira documento para

subsidiar  os  trabalhos,  determinando  que  seja  juntado  aos  autos  da  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, 8 de agosto de 2012.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Bonifácio Mourão - Antônio Júlio

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/6/2012

Às  9h45min,  comparece na  Câmara  Municipal  de  Timóteo o  Deputado  Juninho

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

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Juninho Araújo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião  se  destina  a  debater  a  pavimentação  da  rodovia  LMG-760,  que  liga  o

Município de Timóteo à BR-262, e interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir  os  Srs.  Marcelo  Ricardo  Afonso  Silva,  Vice-Prefeito,  representando  Sérgio

Mendes  Pires,  Prefeito  Municipal  de  Timóteo;  Douglas  Willkys  Alves  Oliveira,

Presidente da Câmara Municipal de Timóteo; Weber Americano, Prefeito Municipal de
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Dionísio;  Nivio Pinto Lima, Coordenador  Regional  de Coronel  Fabriciano -  DER -,

representando José Élcio Santos Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG; Vinícius  de

Assis Moreira, Gerente do Parque Florestal Rio Doce, representando Marcos Affonso

Ortiz Gomes, Diretor-Geral do IEF; Venilson Araújo Vitorino, Presidente da Fundação

Aperam- Acesita, representando Frederic Midy, Diretor Técnico da Aperam Inox South

América, e Sgt. José do Carmo da Silva Costa, Comandante do 1º Grupamento de

Polícia Rodoviária Militar de Minas Gerais, os quais são convidados a tomar assento

à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

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

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

consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Duarte Bechir - Carlos Mosconi.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2012

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Liza  Prado

(substituindo o Deputado Délio Malheiros, por indicação da Liderança do BAM), os

Deputados  Fred  Costa,  Lafayette  de  Andrada,  Neider  Moreira,  Rogério  Correia,

Antônio Júlio (substituindo o Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do

PMDB) e Pompílio Canavez (substituindo o Deputado Rogério Correia, por indicação

da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Está presente também o

Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Neider Moreira, 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; a discutir as razões de não terem sido implementados os direitos conquistados

pelos  servidores  do  Poder  Judiciário,  em  especial  os  garantidos  pela  Lei

Complementar nº 105, de 14/8/2008; a falta de indexação do índice da data-base do
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ano de 2012; o corte de ponto dos servidores da segunda instância que aderiram à

greve dessa categoria, bem como o atraso nas promoções verticais; e a discutir e

votar proposições da Comissão. A Presidência comunica o recebimento da seguinte

correspondência,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses: ofícios dos Srs. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça

(28/6/2012), Antônio Joaquim, Presidente da Associação dos membros dos Tribunais

de Contas do Brasil (6/7/2012); e Gaspar Bissolotti Neto, Presidente da Federação

Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal,  Estaduais e do Distrito

Federal (6/7/2012).  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

das quais designou como relator o Deputado Lafayette de Andrada: Projetos de Lei

nºs 3.128/2012, no 2º turno, e 3.298/2012, no 1º turno. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Wander  da  Costa  Ribeiro,

Presidente do Sindojus-MG; Sandra Margareth Silvestrini  de Souza, Presidente do

Serjusmig;  Robert  Wagner  França,  Coordenador-Geral  do  Sinjus-MG;  e  Leonardo

Militão Abrantes, advogado do Sindojus-MG e do Sinjus-MG, que são convidados a

tomar  assento  à  mesa.  Nesse  momento,  o  Deputado  Rogério  Correia  assume a

Presidência  e  concede  a  palavra  ao  Deputado  Sargento  Rodrigues,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e suspende a reunião por dez

minutos  para  acordo  entre  as  Lideranças.  Reabertos  os  trabalhos,  registra-se  a

presença  da  Deputada  Liza  Prado (substituindo  o  Deputado  Délio  Malheiros,  por

indicação  da  Liderança  do  BAM),  dos  Deputados  Ivair  Nogueira,  Lafayette  de

Andrada e Antônio Carlos Arantes. O Deputado Ivair Nogueira assume a Presidência.

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 3.128/2012 (relator: Deputado Lafayette

de Andrada) na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1; e, no 1º turno, o

Projeto de Lei nº 3.298/2012 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Passa-se à 2ª
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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 3.365 e 3.392/2012. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Foi recebido pela Presidência, para posterior apreciação, o

requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado ao

Conselho Nacional de Justiça pedido de providências para que determine ao Tribunal

de Justiça do Estado de Minas Gerais a implementação dos direitos conquistados

pelos servidores do Poder Judiciário, em especial os garantidos nos arts. 58, 63 e 67

da Lei Complementar nº 105, de 14/8/2008, bem como para que regularize o ponto

dos servidores que aderiram à greve da categoria e para que efetue as promoções

verticais  atrasadas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira - Pompílio Canavez - Luiz Henrique.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Doutor  Wilson  Batista,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos

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

Deputado Hely Tarquínio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a  reunião se destina  a  apreciar  as  matérias  constantes  na pauta.  O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.318/2011 e

2.876/2012, ambos em 1º turno (Deputado Doutor Wilson Batista); 1.635/2011, em 1º

turno, e 3.259/2012, 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,
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em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.178,  3.186  e

3.202/2012, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados, em turno único, os Requerimentos nºs 3.361, 3.369,

3.376 e 3.396/2012. 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, o requerimento do Deputado Fred Costa em

que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  com  o  objetivo  de  discutir  a

comercialização  no  Estado  de  refrigerantes  contendo  substância  cancerígena.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Doutor

Wilson Batista - Liza Prado.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Às 10h48min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Marques  Abreu,  Elismar  Prado  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o

Deputado  Delvito  Alves,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor

Wilson Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Elismar Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e discutir  e votar preposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da

seguintes correspondência: ofícios das Sras. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de

Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais (6/7/12); e Kátia Ferraz Ferreira,

Presidente do Centro de Vida Independente de Belo Horizonte, sugerindo ações para

esta Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para

as  quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  688/2011  e
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2.796/2012, ambos no 1º turno (Deputado Carlos Pimenta). 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,  do

Projeto de Lei nº 1.818/2011 na forma do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Marques

Abreu);  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  74/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição);

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 675/2011 na forma do substitutivo nº

1 (relator: Deputado Elismar Prado, 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 3.169/2012, 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, 8 de agosto de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Maques Abreu - Fabiano Tolentino.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

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

LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, João

Vítor Xavier, Romel Anízio, Ulysses Gomes, Ivair Nogueira e Antônio Carlos Arantes

(substituindo o Deputado Doutor Viana, por indicação da Liderança do Bloco Avança

Minas),  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado

João Leite. Havendo número regimental,  o Presidente, Deputado Zé Maia, declara

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

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

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

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

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

apreciação do Plenário. O Deputado João Leite retira-se da reunião. O Projeto de Lei
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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 e 3.211/2012 são retirados de pauta por haverem

sido apreciados em reunião anterior. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs

847/2011 (relator: Deputado Ivair Nogueira) e 3.099/2012 (relator: Deputado Romel

Anízio) na forma do vencido no 1º turno; e 3.298/2012 (relator: Deputado João Vítor

Xavier).  Suspende-se  a  reunião.  Às  17h28min  são  reabertos  os  trabalhos.  Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, o parecer pela aprovação,

no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.920/2012 na forma do vencido no 1º turno (relator:

Deputado Zé Maia);  e  pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.226/2011

(relator:  Deputado João Vítor  Xavier). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Resolução  3.228  a

3.237/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, desconvoca as reuniões extraordinárias de hoje, às 20 horas, e

do dia 12/7/2012, às 10 e às 20 horas, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente -  Antônio Júlio  -  Bosco -  Liza Prado -  Sargento

Rodrigues.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Às 16h04min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Elismar Prado e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Veneroso,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Marcos  Coelho  de
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Carvalho,  Prefeito  Municipal  de  Araguari,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 3.127/2012, desta comissão, publica do no “Diário do Legislativo” de

6/7/2012.  O  Presidente  acusa o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as

quais designou os relatores citados a seguir: em turno único, os Projetos de Lei nºs

2.258/2011, 3.162 e 3.255/2012; no 2º turno, o Projeto de Lei nº 832/2011 (Deputado

Elismar  Prado);  e,  no  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.113/2012  (Deputada  Luzia

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

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 832/2011 na forma do

vencido em 1º turno (relator: Deputado Elismar Prado); e pela aprovação, no 1º turno,

do  Projeto  de  Lei  nº  3.113/2012 na forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão de

Constituição e Justiça (relatora: Deputada Luzia Ferreira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

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

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.089 e 3.174/2012, que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  3.288,  3.289  e  3.332/2012.  Submetidos  a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 1.917, 2.527, 2.569, 2.722 e 2.766/2011, 2.911, 3.014 e

3.115/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Pompílio Canavez em que

solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de

providências para a formação de parceria entre as escolas estaduais do Município de

Alfenas  e  o  Centro  Municipal  de  Música  Professora  Walda  Tiso  Veiga,  com  a

finalidade de implementar o ensino da música na educação básica; Liza Prado em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir o tombamento do

complexo ferroviário do Município de Ribeirão Vermelho como patrimônio histórico e

arquitetônico do Estado; e Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para discutir a implantação dos Pontos de Cultura em Minas
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Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2012.

Elismar Prado, Presidente - Carlos Mosconi - Rômulo Veneroso.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

17ª LEGISLATURA, EM 12/7/2012

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Liza  Prado

(substituindo a Deputada Rosângela Reis, por indicação da Liderança do BAM) e os

Deputados  Carlos  Pimenta  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, 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. 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 2.666/2011, 3.179, 3.189,

3.192  e  3.241/2012,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  3.358  e

3.394/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.143 e 3.158/2012. 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, o requerimento da Deputada Rosângela Reis em que solicita seja

encaminhado  ao  Presidente  do  Congresso  Nacional  pedido  de  providências  para

alterar o benefício dos aposentados brasileiros que tenham direito à remuneração de

até  dois  salários  mínimos  de  modo que guardem  exata  equivalência  em  salários

mínimos  com  o  valor  a  que  tinham  direito  no  momento  da  concessão  da



390
____________________________________________________________________________

aposentadoria,  conforme  sugestão  do  Sr.  Aureliano  dos  Santos  Nunes  Coelho,

residente no Município de Bicas. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os requerimentos dos Deputados João Leite em que solicita seja realizada

reunião para discutir denúncias de condições degradantes e falta de segurança em

obras do Programa de Aceleração do Crescimento no Estado; Celinho do Sinttrocel e

Carlos Pimenta (3) em que solicitam seja realizada visita técnica a uma empresa de

transporte  de  valores,  com  a  presença  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  da

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e do Sindicato dos Empregados

em Empresas de Transporte de Valores do Estado de Minas Gerais,  para apurar

denúncias  relativas  à  inadequação das condições de  trabalho,  como ausência  de

banheiros, jornada de trabalho excessiva, ausência de intervalo para almoço, entre

outros  problemas;  sejam as  encaminhadas  notas  taquigráficas  desta  reunião  aos

seguintes  órgãos  para  conhecimento  e  adoção  das  providências  cabíveis:

Organização Internacional do Trabalho, Corte Interamericana de Direitos Humanos,

Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público

Estadual, Polícia Federal, Comissão de Direito Sindical da OAB-MG, Comissão de

Direitos Humanos da OAB-MG, Instituto Nacional de Seguridade Social e Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte; e seja encaminhado à Superintendência Regional do

Trabalho  e  Emprego pedido  para  que envie  cópia  do  relatório  de  fiscalização do

trabalho nas empresas de transportes de valores nos últimos dois anos; Celinho do

Sinttrocel, Carlos Pimenta e Liza Prado (16) em que solicitam sejam encaminhados

ao  Ministério  Público  do  Trabalho  e  ao  Ministério  Público  Estadual  as  notas

taquigráficas desta reunião e pedido de providências para apurar as denúncias sobre

as  condições  de  trabalho  e  de  ensino  das  instituições  federais  de  ensino;  sejam

encaminhadas  aos  Secretários  de  Relações  do  Trabalho  no  Serviço  Público,  do

Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão;  de  Educação  Profissional  e

Tecnológica  e  de  Educação  Superior,  do  Ministério  da  Educação,  as  notas

taquigráficas desta reunião para conhecimento e adoção das providências cabíveis;

seja encaminhado aos Senadores da República e Deputados Federais pelo Estado

pedido de providências com vistas a que intercedam junto ao governo federal para a

abertura  de  negociações  com  os  servidores  das  instituições  federais  de  ensino
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superior  -  Ifes  -  em  greve;  seja  encaminhado  aos  Senadores  da  República  e

Deputados Federais pelo Estado pedido de providências com vistas a que intercedam

junto ao governo federal para a abertura de negociações com os servidores públicos

em greve;  seja encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados pedido de

providências para a abertura das negociações com os servidores das Ifes em greve;

seja encaminhado ao Presidente do Senado Federal pedido de providências para a

abertura das negociações com os servidores das Ifes em greve; seja encaminhado ao

Ministro da Educação pedido de providências para a abertura das negociações com

os  servidores  das  Ifes  em  greve;  seja  encaminhado  à  Ministra  do  Planejamento,

Orçamento e Gestão pedido de providências para a abertura das negociações com os

servidores das instituições federais de ensino Superior em greve; seja encaminhado à

Ministra  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  pedido  de  providências  para  a

abertura das negociações com os servidores públicos em greve; seja encaminhado à

Presidente da República pedido de providências para a abertura das negociações

com os servidores das Ifes em greve; seja encaminhado à Presidente da República

pedido de providências para a abertura das negociações com os servidores públicos

em greve; seja encaminhado aos Reitores e Diretores das Ifes pedido de providências

para  que  não  promovam  o  corte  no  pagamento  dos  dias  de  paralisação;  seja

encaminhado  à  Ministra  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  pedido  de

providências para que não promova o corte no pagamento dos dias de paralisação

dos  servidores  públicos  em  greve;  seja  encaminhado  à  Presidente  da  República

pedido de providências para que não promova o corte no pagamento dos dias de

paralisação dos servidores públicos em greve; seja encaminhado à Presidente da

República pedido de providências para destinar 10% do PIB para a educação; e seja

encaminhado aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, aos

Líderes  partidários  e  aos  parlamentares  pelo  Estado dessas  Casas  o  documento

recebido nesta reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2012.

Carlos Pimenta, Presidente - Duarte Bechir - Délio Malheiros.



392
____________________________________________________________________________

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 1º/8/2012

Às  10h13min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  a  Deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o Deputado Duarte Bechir,  por indicação da Liderança do BTR) e os

Deputados  Bosco  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 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. 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 3.212/2012. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 3.458/2012. 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 Carlin Moura, em que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  desta  Comissão  na  Escola

Estadual Juventina Brandão, no Município de Contagem, para conhecer a situação

desse  estabelecimento  de  ensino  que  se  encontra  sob  intervenção  há  10  anos,

conforme  relatos  da  Diretora  Silmara  da  Silva  Luquini.  Cumprida  a  finalidade  da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2012.

Bosco, Presidente - Doutor Wilson Batista - Almir Paraca.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.250/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, visa autorizar o
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Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.250/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Pitangui  o  imóvel  constituído  de  terreno  com  área  de

31.035,60m²,  situado na Rua José Hélio  Moreira Lopes,  Bairro Brumado,  naquele

Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,

no parágrafo único de seu art. 1º, que o imóvel será destinado à implantação de um

parque industrial, atendendo aos interesses da população local.

O art. 2º prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista; e o art. 3º estabelece que essa autorização ficará sem efeito se,

findo igual prazo, o donatário não houver procedido ao registro do imóvel. Por fim, o

art.  4º  do  projeto  determina  que  o  Município  de  Pitangui  deverá  encaminhar  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento comprobatório

da nova utilização do imóvel.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo,  a proposição em análise atende aos preceitos  legais  que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.250/2012, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2012.

Antônio  Júlio,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Sargento  Rodrigues  -

Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.256/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.256/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

segmento econômico de produção de biocombustíveis, nos termos do art. 225 da Lei

n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi aprovado e m 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° 3.256/2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao segmento econômico de

produção de biocombustíveis,  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 produção de biocombustíveis, 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° 229/2012.

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

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 11 DE AGOSTO DE 2012

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 5.366, DE 10 DE AGOSTO DE 2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao segmento econômico de

produção de biocombustíveis,  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 produção de biocombustíveis, 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° 229/2012.

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

Palácio da Inconfidência, 10 de agosto 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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 9/8/2012

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique -  Adalclever  Lopes  -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -

Antônio Genaro - Arlen Santiago - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino -

Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João Leite - João
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Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento

Rodrigues - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de segunda-feira, dia 13, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA

CONTRA A MULHER, EM 10/7/2012

Às 16h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Ivair Nogueira, 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  Ivair

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

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  do  Desembargador  Cláudio  Costa  (2),

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, agradecendo os convites para participar

das audiências públicas realizadas nos Municípios de Itajubá e Ipatinga e informando

a impossibilidade de comparecer aos eventos; e de correspondência do Sr. Rufino

Correia  Santos  Filho,  Diretor  de  Programa da  Subsecretaria  de  Planejamento  da

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, publicada no

“Diário do Legislativo” de 22/6/12. 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 Relatório de Visita à Delegacia Especializada de Atendimento

à Mulher, realizada em 18/6/2012, que vai publicado após a assinatura. 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, 7 de agosto de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luzia Ferreira - Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara

- Liza Prado.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão Especial da Violência contra a Mulher

Local visitado: Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

Apresentação

No dia 18/6/2012, às 17 horas, a Comissão Especial da Violência contra a Mulher

visitou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, localizada na sede da

Divisão de Polícia Especializada de Atendimento da Mulher, do Idoso e do Deficiente

Físico, na Rua Aimorés, nº 3.005, Bairro Barro Preto, em Belo Horizonte. A visita, que

decorreu  de  requerimento  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  teve  como objetivo

conhecer o atendimento prestado à mulher vitimizada e as instalações da Delegacia.

Participaram  da  visita,  além  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Presidente  da

Comissão, e da Deputada Luzia Ferreira, relatora da Comissão, as Delegadas Tânia

Darc dos Santos, Chefe do Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à

Família  -  Diopf  -,  Margaret  de  Freitas  Assis  Rocha,  Chefe  da  Divisão  de  Polícia

Especializada de Atendimento da Mulher, do Idoso e do Deficiente Físico - Dipemi -, e

Elizabeth de Freitas Assis Rocha, Titular da Delegacia Especializada de Atendimento

à Mulher - Deam.

Relato

Os Deputados foram recebidos pelas Delegadas Tânia Darc dos Santos, Margaret

de Freitas Assis Rocha e Elizabeth de Freitas Assis Rocha.

Iniciada a reunião, a Delegada Tânia Darc dos Santos esclareceu que a Polícia Civil

do Estado se divide em 18 departamentos regionalizados, que são constituídos de

acordo com o território, e 6 departamentos especializados, organizados conforme o

tema tratado pela instituição. Explicou que, dessa forma, a exemplo do Departamento

de Homicídios ou do Departamento Antidrogas ou do Departamento de Proteção ao

Patrimônio,  organiza-se,  em  razão  do  matéria,  o  Departamento  de  Investigação,

Orientação e Proteção à Família.

Asseverou  que  o  Diopf  possui  uma  importante  particularidade  em  relação  aos
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demais departamentos, que é, justamente, a realização de um trabalho de caráter

social, diretamente relacionado e influenciado pelas políticas públicas. Lembrou que,

mais que as ações de repressão e apuração dos crimes, apresenta-se indispensável

o satisfatório  atendimento e acolhimento das vítimas. De outro lado, não se pode

perder de vista o correto trato com o homem agressor, que é, de fato, diferenciado

dos demais autores, seja pela especificidade do delito por ele praticado, seja por sua

relação, na maioria das vezes, familiar com a vítima. Nesse sentido, ratificou que o

Diopf  necessita de profissionais  -  em especial policiais -  diferenciados, que sejam

empenhados na conscientização de vítimas e agressores e capazes de orientarem-se

mais por ações preventivas que repressivas.

As  Delegadas  lembraram  que  atualmente  trabalham  na  Dipemi  cinco  equipes,

compostas, cada uma, por uma Delegada, quatro investigadores e duas escrivãs, que

se revezam no sistema de plantão 24 horas. Além dessas equipes, a Divisão conta

com profissionais das áreas psicossocial e administrativa. Informaram que, do mês de

janeiro  até  a  presente  data,  foram  requeridas  aproximadamente  5  mil  medidas

protetivas,  o  que  equivale  à  média  de  800  por  mês,  sendo  que  existem  40  mil

inquéritos em tramitação.

Também  são  desenvolvidas  pela  Dipemi  ações  como  o  Projeto  Dialogar,  que

envolve,  de  um  lado,  o  acolhimento  psicológico  inicial  das  mulheres  vítimas  de

violência e, de outro, o oferecimento de serviços de reflexão em grupo. As Delegadas

explicaram que existem grupos de reflexão constituídos pelas mulheres que procuram

a Deam  e grupos  de reflexão formados  por  homens agressores.  Lembraram que

também  funciona  na  Divisão  o  Núcleo  de  Atendimento  LGBT,  inaugurado  em

20/10/2011.

Acerca  do  atendimento  24  horas,  esclareceram  que  a  atual  estrutura  física  do

prédio é insuficiente para a realização do plantão, pelo que pleiteiam a transferência

desse serviço para outro local, com espaço físico e profissionais bastantes para a

realização  do  atendimento  e  efetivação  de  uma  triagem  preliminar.  Conforme  as

Delegadas, o movimento de vítimas e agressores na Dipemi é intenso diuturnamente,

sobretudo à noite e nos finais de semana. Exemplificaram que, somente no dia em

que se realizou a visita  desta Comissão,  já  haviam sido registradas mais  de 200
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ocorrências. Assim, no seu entender, o atendimento 24 horas prejudica os trabalhos

inerentes tanto às investigações quanto ao acolhimento das mulheres vitimizadas.

Ratificaram  que  as  demandas  específicas  da  Deam  seriam  tratadas  com  maior

agilidade e efetividade se o montante dos atendimentos não fosse realizado de forma

cumulativa e no mesmo ambiente, como ocorre atualmente.

As  Delegadas  ainda  frisaram  a  importância  de  pensar-se  na  capacitação  dos

policiais no momento de sua formação pela Academia da Polícia Civil,  visando ao

atendimento  qualificado  de  mulheres  vitimizadas.  Além  disso,  entenderam  como

fundamental  a  existência  de  uma  certa  autonomia  da  Divisão  para  realizar

capacitações específicas,  de acordo com as experiências  da  Deam. Asseveraram

também ser  necessário  o  aumento  do  efetivo  de  policiais  para  esse atendimento

específico,  bem  como  melhor  gerenciamento  dos  recursos  humanos  disponíveis,

sugerindo,  por  exemplo,  a  ampliação do número de servidores administrativos da

Polícia  Civil,  com  vistas  a  desincumbir  profissionais  especializados  das  tarefas

burocráticas.

Da mesma forma, ressaltaram a relevância de aumentar-se o número de psicólogos

e de assistentes sociais de forma a atender a crescente demanda. A formalização de

convênios e o envolvimento de estagiários da área psicossocial foi  sugerida pelos

Deputados  como  uma  maneira  de  mitigar  o  problema.  Segundo  eles,  a

implementação  desse  trabalho  poderia  envolver,  por  exemplo,  o  Centro  Risoleta

Neves  de  Atendimento  -  Cerna  -,  o  Instituto  Albam,  universidades  e  diversas

entidades da sociedade civil, de modo a propiciar a disponibilização dos profissionais

e da estrutura física e material.

As Delegadas destacaram também o desejo, tanto do Diopf quanto da Deam, de

implementação de uma unidade móvel da Delegacia de Atendimento à Mulher em

Minas Gerais, nos moldes efetivados no Estado do Rio de Janeiro. Segundo elas, a

chamada Deam Itinerante conta com equipe multidisciplinar, possui toda a estrutura

material  necessária  e  já  integra  a  organização  da  Polícia  Civil  desse  Estado.

Ressaltaram que esse serviço é de enorme relevância e se destinaria a regiões que

não  contam  com  o  atendimento  especializado  às  mulheres  vítimas  de  violência,

incluindo-se  aí  bairros  da  Capital,  localidades  da  Região  Metropolitana  de  Belo
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Horizonte e Municípios do interior, pelo que pleitearam a intervenção do Legislativo

para a obtenção da verba necessária no orçamento do Estado.

Em seguida,  os  Deputados  Dalmo Ribeiro  Silva  e  Luzia  Ferreira  lembraram os

relatos  colhidos  durante  as  audiências  públicas  realizadas,  especialmente  nas

cidades  de  Itajubá  e  Divinópolis.  Afirmaram  o  entendimento  de  que  a  violência

acontece  em  todas  as  classes  sociais  e  ressaltaram  a  insuficiência  de  recursos

humanos e a precariedade da estrutura material na rede de atendimento. Chamaram

a  atenção  para  o  fato  de  que,  muitas  vezes,  são  disponibilizados  servidores

municipais pelas Prefeituras do interior do Estado, mas que, a despeito disso, perdura

a carência  de  profissionais  para  o  atendimento às  mulheres vítimas  de violência.

Reforçaram a importância da capacitação dos policiais civis com base na experiência,

além da relevância de um maior diálogo e de uma efetiva integração entre os vários

órgãos públicos como Poder Judiciário, Polícia Civil e Polícia Militar.

Após  a  reunião,  os  Deputados  percorreram  as  instalações  da  Dipemi  e

conversaram com Delegadas Adjuntas, com algumas mulheres que aguardavam o

atendimento na Deam, com profissionais que trabalham no Projeto Dialogar e com

funcionários da Divisão, a fim de conhecer as demandas e colher sugestões para a

melhoria do atendimento à mulher vítima de violência.

Conclusão

Os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Luzia Ferreira ressaltaram a necessidade de

ampliarem-se  os  recursos  no  orçamento  do  Estado  com  vistas  a  promover

adequações e melhorias no atendimento à mulher vítima de violência. Consideraram,

também,  a  possibilidade  de  apresentação  de  emendas  parlamentares  nos

instrumentos  de  planejamento  do  Estado  de  modo  a  destinar  recursos  para  a

implantação da Delegacia Móvel de Atendimento à Mulher no Estado e para outras

ações governamentais destinadas à proteção das mulheres vítimas de violência. Ao

final,  comprometeram-se a analisar  todas as propostas recebidas durante a visita,

considerando-as no relatório final a ser produzido por esta Comissão.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luzia Ferreira.
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS ENCHENTES,

EM 12/7/2012

Às  10h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Liza  Prado

(substituindo o Deputado Gustavo Corrêa, por indicação da Liderança do BAM) e os

Deputados Arlen Santiago,  Dalmo Ribeiro Silva e Bosco (substituindo o Deputado

Doutor Wilson Batista, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Arlen  Santiago,

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

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

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

que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  aplicação  de  recursos  repassados  aos

Municípios mineiros para reparação dos danos decorrentes das enchentes, A seguir,

comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Liney Toledo Soares, Assessor Especial,

e Horácio Figueiredo, Chefe de Gabinete, justificando, respectivamente, a ausência

nesta reunião dos Srs. Fernando Bezerra Coelho, Ministro de Estado da Integração

Nacional, e Vicente Andreu, Diretor-Presidente da ANA. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Luiz  Guilherme Melo  Brandão,

Superintendente de Planejamento, Orçamento e Finanças da Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando o Secretário Adriano

Magalhães  Chaves;  Paulo  Antônio  Moreira  Avelar,  Diretor  da  PRS  Engenharia

Consultiva; e o Cap. BM Eduardo Chagas Ribeiro, Chefe da Divisão Operacional do

Comando Operacional de Bombeiros de Minas Gerais,  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  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Arlen

Santiago e Dalmo Ribeiro Silva (11) em que solicitam sejam convidadas a comparecer

a  reunião  desta  Comissão  as  seguintes  autoridades:  Secretários  de  Estado  de
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Planejamento  e  Gestão;  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  e  de

Transportes e Obras Públicas; a Sra. Cleide Izabel, Diretora-Geral do Instituto Mineiro

de Gestão das Águas; o Sr. Ângelo Roncalli,  Presidente da Associação Mineira de

Municípios; e representantes das Associações dos Municípios do Alto Paraopeba, da

Zona da Mata, da Microrregião do Vale do Rio Piranga e do Baixo Jequitinhonha;

sejam reiterados  convites  ao  Ministro  da  Integração Nacional  e  ao  Presidente  da

Agência Nacional de Águas; seja encaminhando ofício à Coordenadoria Estadual de

Defesa  Civil  solicitando  informações  relativas  às  áreas  de  risco  no  Estado,  com

relação aos desastres ambientais decorrentes das enchentes, e relação das medidas

de prevenção que precisam ser  adotadas ;  seja encaminhado ofício ao Corpo de

Bombeiros  Militar  do  Estado  solicitando  relatório  sobre  a  estrutura  regionalmente

descentralizada  da  entidade  para  atendimento  dos  desastres  causados  pelas

enchentes no Estado; seja encaminhado ofício ao Presidente da Cemig solicitando

informações  sobre  a  situação  das  barragens  das  usinas  e  pequenas  centrais

hidrelétricas do Estado; seja encaminhado pedido de informações ao Secretário de

Estado de Transporte e Obras Públicas sobre quais Municípios receberam recursos

estaduais para reparação dos danos causados pelas enchentes nos anos de 2007 a

2012 e qual o valor  recebido por cada um; seja enviado pedido de informações à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com vistas a

obter esclarecimentos sobre a construção de barragens para prevenção de enchentes

no  Sul  de  Minas  Gerais,  especialmente  no  que  se  refere  ao  andamento  dos

processos de licenciamento e de autorização de construção; seja encaminhado ofício

ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados para cientificar a bancada mineira da

instalação desta Comissão Especial, bem como disponibilizar espaço na Comissão

caso algum integrante daquelas casas legislativas deseje comparecer às reuniões; do

Deputado Gustavo Corrêa em que solicita seja enviado ofício ao Comandante-Geral

do  Corpo de Bombeiros  de Minas  Gerais  solicitando que indique um membro da

corporação  para  acompanhar  permanentemente  os  trabalhos  desta  Comissão.

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, 9 de agosto de 2012.

Arlen Santiago, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/8/2012

Às 9 horas, comparece na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Durval Ângelo e Paulo Lamac, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, a Deputada Liza Prado e o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a

subscreve.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  o  tema

"Violência no parto" e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios

do  Cel  PM Hebert  Fernandes  Souto  Silva,  Corregedor  da  PMMG, encaminhando

esclarecimentos referentes à audiência pública ocorrida em 13/12/11; da Associação

de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais - Sogimig -, encaminhado cópia de

ofício  enviado  ao  Secretário  Estadual  de  Saúde,  o  qual  cita  considerações  e

recomendações a respeito da assistência obstétrica em Belo Horizonte; dos Srs. José

Wilian  Rodrigues,  José  Dirson  Rodrigues  e  José  Irson  Rodrigues,  solicitando

providências  dessa  Comissão  para  que  seja  dado  prosseguimento  à  fase  de

investigação  de  suposto  crime  de  homicídio  praticado  contra  seus  pais;  Carlos

Roberto  Rodrigues,  Prefeito  Municipal  de  Nova  Lima,  agradecendo  o  convite

encaminhado para participar da audiência pública sobre a situação do Balneário Água

Limpa e justificando a ausência devido a compromissos anteriormente assumidos;

Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo, informando que estão em

curso ajustes no Plano de Trabalho para celebração do Termo de Compromisso com

a  autarquia  federal  visando  aos  serviços  de  reassentamento  de  famílias  para

viabilizar as obras de requalificação do Anel Rodoviário entre a Av. Cristiano Machado

e a ponte  sobre  o  Rio  das Velhas,  e de  correspondência  publicada no Diário  do

Legislativo na data mencionada entre parênteses: ofícios das Sras. Marta Maria do

Amaral Azevedo, Presidente da Funai; Lídia Maria de Carvalho Otoni Vasconcellos;

Cleusa Silveira Bernardo, Secretária de Atenção à Saúde - Substituta; Maria Coeli

Simões Pires, Secretária de Estado de Casa Civil; do Cel. PM Marco Antônio Badaró
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Bianchini, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG; da Sra. Helen Caires Teixeira,

Defensora  Pública;  do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  Presidente  da  Cemig

(13/7/2012);  do  Sr.  Décio  de  Carvalho  Mitre,  Presidente  do  Tribunal  de  Ética  e

Disciplina da OAB-MG; da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de

Casa  Civil;  do  Cel.  PM  Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,  Chefe  da  Assessoria

Institucional da PMMG; do Cel BM Matuzail  Martins da Cruz, Diretor de Assuntos

Institucionais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; do Sr. Marco Antônio

de Rezende Teixeira, Procurador-Geral do Município de Belo Horizonte; das Sras.

Cleide Aparecida Nepomuceno, Defensora Pública (20/7/2012); da Sra. Maria Coeli

Simões Pires,  Secretária  de  Estado de Casa Civil;  dos Srs.  Rômulo de  Carvalho

Ferraz,  Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social;  Cel  PM  Marco  Antônio  Badaró

Bianchini,  Chefe  da  Assessoria  Institucional  da  PMMG;  da  Sra.  Renata  Vilhena,

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão; dos Srs. Carlos Melles, Secretário

de Estado de Transportes e Obras Públicas; Georgenor Cavalcante Pinto, Chefe da

Assessoria  Parlamentar  do  Ministério  dos  Transportes;  Josué  Costa  Valadão,

Secretário  Municipal  de  Governo  de  Belo  Horizonte  (21/7/2012).  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Sonia  Lansky,

Coordenadora da Comissão Perinatal e do Comitê de Prevenção de Óbitos Materno,

Fetal e Infantil da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Daphne Paiva

Bergo Gonçalves, Vice-Presidente da ONG Bem Nascer, representando a Sra. Cleise

Maria  Pereira  Soares,  Presidente  da  entidade;  Susana  Maria  Moreira  Rates,

Referência Técnica da Rede Cegonha da Secretaria Municipal de Saúde; Neusinha

Santos, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da

Câmara Municipal de Belo Horizonte; Pollyana do Amaral Ferreira, Coordenadora do

Grupo Ishtar Espaço para Gestantes e Ativista Membro do Grupo Parto do Princípio -

Mulheres em Rede pela Maternidade Ativa; Míriam Rêgo de Castro Leão, Enfermeira

Obstetra e Professora do Curso de Enfermagem da Puc Minas - Barreiro; e os Srs.

Nélio Costa Dutra Júnior, Promotor de Justiça da 1ª Promotoria e Coordenador da 19ª

Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde; João Batista Gomes Soares, Presidente

do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais; João Batista Marinho de Castro

Lima, representante do Ministério da Saúde; Marcelo Lopes Cançado, Presidente da
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Associação dos Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, que são convidados a

tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  autor  do  requerimento  que  deu origem  ao

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

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

conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  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

3.416/2012.  O  Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,  passa  a  Presidência  ao

Deputado  Paulo  Lamac  e  retira-se  da  reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte

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

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

requerimentos  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  sejam  encaminhados  à

Secretaria de Estado de Saúde as notas taquigráficas da 22ª Reunião Extraordinária

da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  o  documento  "Violência  no  Parto  em  Minas

Gerais"  e  pedido  de  providências  para  a  efetivação  de  cursos  e  treinamentos

destinados  à  formação  integral  e  à  capacitação  específica  dos  profissionais  em

saúde, com vistas a humanizar e qualificar o atendimento a parturientes; do Deputado

Durval  Ângelo  (5),  em  que  solicita  sejam  encaminhados  a  todas  as  entidades

convidadas a participar da 22ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos

as notas taquigráficas da referida reunião e o documento "Violência no Parto"; em que

solicita  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de

providências para a apuração de denúncias sobre ameaças de morte sofridas pelo

Presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria Extrativa de Minas Gerais -

Fitiemg -,  e  para adotar  medidas que garantam sua segurança e sua integridade

física; em que solicita  seja encaminhada à Promotoria de Justiça da Comarca de

Jaboticatubas  manifestação  de  aplauso  pela  propositura  de  Ação  Civil  Pública

referente a denúncias de tortura a presos no estabelecimento prisional do Município;

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública da Comissão de Direitos

Humanos para discutir  a violência no campo em Minas Gerais,  especialmente em

relação  a  denúncias  de  ameaças  sofridas  pelos  representantes  de  movimentos
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sociais no Triângulo Mineiro e em Felisburgo; em que solicita sejam encaminhados ao

Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  a  decisão  judicial  elaborada  pelo  Juiz

Substituto  da  Comarca  de  Jaboticatubas  e  pedido  de  providências  para  o

afastamento do Diretor do Presídio daquele Município e dos agentes penitenciários

envolvidos  em  denúncias  de  tortura  a  presos  do  estabelecimento  prisional  local.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério Correia.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/8/2012

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin  Moura  e  João Leite,  membros da  supracitada Comissão.  Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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

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 conjunta com a Comissão de Meio Ambiente,

por solicitação do Movimento SOS Nova Lima e da Frente do Vetor Sul, para debater

o adensamento imobiliário da região do Vale dos Cristais e seus impactos para o meio

ambiente,  para  a  mobilidade  pública  e  para  o  saneamento  básico.  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 agosto de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Viegas.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 9/8/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Celinho do Sinttrocel em que notifica o falecimento do Pe. Abdala

Jorge, ocorrido em 30/7/2012, em Coronel Fabriciano. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  “b”  a  “d”,  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Sr. José Carlos Maciel de Alckimin, Prefeito Municipal de

Cruzília, por lhe ter sido outorgado pela Fundação Abrinq o Prêmio Prefeito Amigo da

Criança (Requerimento nº 3.358/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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 (Requerimento nº 3.394/2012,

da Deputada Liza Prado);

de aplauso ao Sr. Ramon Sandoli, Delegado de Polícia Coordenador de Operações

Policiais  do  Detran-MG,  e  ao  Ten.-Cel.  PM Idzel  Fagundes,  Comandante  do  34º

BPMMG,  pelos  relevantes  serviços  prestados  à  sociedade  mineira  em  suas

respectivas  unidades  (Requerimento  nº  3.511/2012,  da  Comissão  de  Segurança

Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2012

ATA

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 16/7/2012

Às  14h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Paulo  Lamac,

membro  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Antônio

Genaro. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a

subscreve.  A Presidência informa que a reunião se destina a debater  o tema "As

drogas e os novos marcos legais". A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir a Sra. Mariana Carvalho de Paula de Lima, Defensora Pública

do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belo Horizonte, e os Srs. Reginaldo

Lopes, Deputado Federal; Osmar Gasparini Terra, Deputado Federal; Cloves Eduardo

Benevides,  Subsecretário  de Estado de Política sobre Drogas;  Túlio  Lima Vianna,

Professor de Direito Penal - UFMG -; Tiago Ivo Odon, Consultor do Senado Federal e

membro da Comissão Especial Externa do Senado Federal, criada com a finalidade

de elaborar anteprojeto de código penal;  Aloisio Andrade, Presidente do Conselho

Estadual  Antidrogas  -  Coned  -,  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, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2012.

Paulo Lamac, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2012

ATAS

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/8/2012

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Luiz Henrique e Bosco, membros da supracitada Comissão. Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sebastião  Costa,  declara  aberta  a

reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica  o  recebimento  de  correspondência  dos  Srs.  Geraldo  Flávio  Vasques,

Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico, e Marcelo Sidi Garcia, Gerente-Geral

de Cosméticos da Anvisa, publicada no “Diário do Legislativo” respectivamente de 20

e 21/7/2012. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.339, 3.346, 3.352,

3.358,  3.365,  3.366 e 3.370/2012 (Deputado André Quintão);  3.337,  3.353,  3.355,

3.362,  3.363 e  3.367/2012 (Deputado Bruno Siqueira);  3.344,  3.345 e 3.354/2012

(Deputado  Gustavo  Valadares);  3.340,  3.341,  3.343,  3.349,  3.356  e  3.359/2012

(Deputado  Luiz  Henrique);  3.338/2012  (Deputado  Rosângela  Reis);  3.342/2012

(Deputado  Sebastião  Costa);  e  3.357,  3.364  e  3.371/2012  (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.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno,

dos  Projetos  de  Lei  nºs  579/2011,  este  com  as  Emendas  nºs  1  a  7,  612/2011,

2.878/2012, os dois últimos com a Emenda nº 1 (relator: Deputado André Quintão, o

primeiro em virtude de redistribuição); 3.275/2012, este na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Luiz Henrique); e 3.331/2012, este com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado  Sebastião  Costa).  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer
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concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.162/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa). Os pareceres sobre

os Projetos de Lei nºs 3.195 e 3.260/2012, no 1º turno, deixam de ser apreciados em

virtude  de solicitação de  prazo  regimental  pelos  respectivos  relatores,  Deputados

Sebastião  Costa  e  André  Quintão,  ambos  em  virtude  de  redistribuição.  São

convertidos  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  o  Projeto  de  Lei  nº

3.294/2012  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique);  e  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão  o  Projeto  de  Lei  nº  3.297/2012  (relator:  Deputado  André

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

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 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 203/2011,  3.291,  3.292,  3.301,  3.304/2012,  este com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 1.292/2011, 3.293, 3.300,

3.305/2012 (relator: Deputado André Quintão); 3.125, 3.302/2012 (relator: Deputado

Bosco,  em  virtude  de  redistribuição);  3.286,  3.308/2012  (relator:  Deputado  Luiz

Henrique). Registra-se a presença do Deputado Glaycon Franco. Passa-se à 3ª Fase

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

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

requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor os Projetos

de Lei nºs 3.277, 3.289 e 3.290/2012; à Secretaria de Estado de Casa Civil  e de

Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 3.273/2012 e à Secretaria de Estado de

Educação  o  Projeto  de  Lei  nº  3.312/2012.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique - André Quintão - Rômulo Viegas.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/8/2012
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Às 10h15min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio  Souza

Cruz, Duilio de Castro (substituindo o Deputado Gustavo Corrêa, por indicação da

Liderança  do  BAM)  e  João  Leite  (substituindo  o  Deputado  Célio  Moreira,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara  aberta  a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  João  Leite,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

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

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por  sua vez,  são aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira e Carlos

Mosconi em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a

Comissão de Saúde para realizar o monitoramento da Rede de Atenção à Saúde do

PPAG-2012/2015 no exercício de 2012; e Célio Moreira, Tenente Lúcio e Sávio Souza

Cruz em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública conjunta com as

Comissões de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo e de Minas e Energia

para realizar o monitoramento da Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

do  PPAG-2012/2015  no  exercício  de  2012.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2012.

Célio Moreira, Presidente - João Leite - Sávio Souza Cruz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.112/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 3.112/2012 “dispõe sobre a

criação de órgãos de defesa do consumidor nos Municípios, cria o programa Minha
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Cidade Tem Procon e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe agora  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,

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

Fundamentação

A proposição em tela estabelece que os Municípios com mais de 50 mil habitantes

prestarão serviços de atendimento ao consumidor, na tutela de seus legítimos direitos

e interesses, por meio de órgão especializado denominado Procon Municipal. Para

tanto, obriga que tais órgãos sejam criados em até 120 dias da publicação desta lei.

Além disso, o projeto de lei  autoriza que o Poder Executivo, diretamente ou por

intermédio de fundo específico, conceda recursos aos Municípios para a criação e o

aprimoramento dos órgãos de defesa do consumidor, por adesão ao programa Minha

Cidade Tem Procon.

Em  sua justificativa,  aponta  a  autora  que  “o  Estado  de  Minas  Gerais  tem  853

Municípios, e apenas 100 destas cidades têm Procon, o que dificulta muito a vida de

milhões de consumidores mineiros, que muitas vezes sofrem abusos sem ter a quem

recorrer”.

Feitas tais considerações, passamos à análise do projeto.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor,  constante da Lei  nº  8.078,  de

11/9/90,  notabilizou-se  como  uma  norma  de  grande  repercussão  e  aceitação,

conhecida  por  significativa  parcela  dos  consumidores,  não  apenas  nos  grandes

centros urbanos, mas até mesmo nos pequenos Municípios.

Após o advento do comércio eletrônico, tem-se verificado um aumento dos conflitos

nas relações de consumo, e o consumidor,  parte vulnerável  dessa relação,  se vê

obrigado a se defender, recorrendo aos órgãos públicos.

Daí a importância, destacada pela autora do projeto, de que os Municípios mineiros

contem  com  órgãos  de  proteção  de  defesa  do  consumidor,  que,  além  de

desempenharem a relevante tarefa de orientar de modo preventivo os consumidores
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sobre seus direitos, têm o poder de punir empresas que desrespeitam a legislação.

Todavia, o Estado não pode obrigar, mediante lei, os Municípios a realizarem sua

missão constitucional, com a criação de órgãos de proteção aos consumidores, sob

pena de ferir o princípio da autonomia política das unidades federativas, expresso no

art.  18  da  Constituição  da  República,  segundo  o  qual  “a  organização  político-

administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o

Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”.

Realmente,  a  Federação  do  Estado  brasileiro  é  composta  pela  União,  pelos

Estados  membros,  pelo  Distrito  Federal  e  pelos  Municípios,  entes  dotados  de

autonomia. Por consequência, as competências municipais que fundamentam a sua

autonomia somente podem ser definidas na Constituição, único locus adequado para

tal tarefa. No exercício da sua autonomia não pode advir qualquer relação de controle

pela União ou pelos Estados, sendo excepcionais as possibilidades de intervenção,

nos termos da Carta Maior.

É importante destacar que o Procon Estadual de Minas Gerais, órgão integrante do

Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais,  recentemente  expediu  a

Recomendação Procon nº 2, de 24/1/12,  pela qual “recomenda aos Prefeitos  dos

municípios mineiros em que não há Procon municipal o empreendimento de esforços

para criação e efetiva implementação do citado órgão, dotando-o da estrutura física,

administrativa e funcional adequada à demanda local”. Consta do ato normativo as

seguintes  sugestões de procedimentos:  1)  Análise do texto “Procons Municipais  -

Criação e Implementação” e da minuta de projeto de lei que institui a Coordenadoria

Municipal  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  -  Procon  Municipal,  o  Conselho

Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Condecon - e o Fundo Municipal de

Proteção e Defesa do Consumidor - FMDC -, ambos disponíveis no portal eletrônico

do Procon-MG (www.mp.mg.gov.br/procon, tópico "Sistema Estadual  de Defesa do

Consumidor  -  SEDC");  2)  Contato  com  o  Procon  Estadual  de  Minas  Gerais,

diretamente  ou  por  meio  do  Promotor  de  Justiça  de  Defesa  do  Consumidor  da

Comarca, com a finalidade de obter informações sobre a criação, implementação e

atuação do Procon municipal;  3)  Contato com Municípios vizinhos para estudo da

viabilidade de criação de Procon Regional, forma prevista na minuta de projeto de lei
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citada.

Percebe-se, portanto, que há uma preocupação do órgão ministerial de que haja a

implantação  de  Procons  em  todos  os  Municípios  mineiros,  o  que  deverá  se  dar,

conforme foi dito, por iniciativa dos Poderes de cada municipalidade.

Por esses motivos, embora louváveis as intenções da autora, o projeto não pode

prosperar nesta Casa, pois implicaria violação à autonomia municipal.

Igualmente, no que diz respeito à criação de programa e à autorização para que o

Poder Executivo conceda recursos aos Municípios para a criação e o aprimoramento

dos órgãos de defesa do consumidor, seja diretamente ou através de instituição de

fundo, a proposição padece de inconstitucionalidade, por ser de iniciativa legislativa

privativa do Governador do Estado.

Vale observar que tais questões tocam no princípio do equilíbrio orçamentário. A Lei

de Responsabilidade Fiscal - LRF - veda toda proposta de expansão governamental

desacompanhada da demonstração do impacto financeiro-orçamentário da medida.

Ao se recorrer aos recursos do erário a fim de fazer face a essas despesas, seria

preferível utilizar os parâmetros já estabelecidos pela Lei Orçamentária, a qual é fruto

de exaustivas discussões no Parlamento,  precisamente porque busca adequar  as

receitas públicas às diversas demandas a serem atendidas pelo Estado.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.112/2012.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2012.

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

Siqueira - André Quintão - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.181/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o Projeto de Lei nº 3.181/2012 dispõe

sobre a obrigatoriedade de instalação de aparelho receptor móvel com dispositivo de

posicionamento global - GPS - no transporte externo de material radioativo no Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/5/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

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.

Em razão da semelhança do objeto, foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº

3.244/2012, do Deputado Leonardo Moreira, que “determina que todos os veículos

que  transportem  produtos  inflamáveis,  radioativos,  explosivos,  tóxicos  ou

contaminados  no  Estado  sejam  equipados  com  rastreadores  e  dá  outras

providências”.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.181/2012  pretende  estabelecer  a  obrigatoriedade  de

instalação de sistema de localização por satélite - GPS - para o transporte externo de

material radioativo realizado no Estado.

A proposição,  em  seu  art.  1º,  define  o  que  deve  ser  entendido  por  transporte

externo.  Em  seguida,  nesse  mesmo artigo,  estabelece onde  o  receptor  deve  ser

instalado:  concomitantemente no recipiente do acondicionamento do material  e no

veículo de transporte.

A despeito da relevância e da atualidade do tema sobre o qual versa a proposição

em  análise,  é  induvidoso que  falece  competência  legislativa  ao  Estado de Minas

Gerais para normatizá-lo por meio de lei estadual. Assim é porque o transporte de

material  radioativo  é  tema  relacionado  às  atividades  nucleares,  posto  que  a

radioatividade é uma forma de energia nuclear. Logo, o transporte de referido material

-  que gera energia nuclear - é tema que atrai  a competência legislativa da União

prevista no art. 22, XXVI, e no art. 177, § 3º, ambos da Constituição Federal.

Com  esteio  nesse  dispositivo  constitucional,  a  Comissão  Nacional  de  Energia

Nuclear - CNEN -, autarquia federal a quem cabe regular, licenciar, autorizar, controlar

e fiscalizar a utilização da tecnologia nuclear e seu uso para fins pacíficos, baixou a

Portaria  CNEN-NE-5.01,  que  normatiza  o  transporte  de  materiais  radioativos.  O

referido ato estabeleceu os requisitos para transporte desses materiais e determinou

que  caberia  à  CNEN,  ou  às  entidades  por  ela  credenciadas,  a  fiscalização  do

cumprimento dos requisitos estabelecidos para o seu transporte.
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Como a legislação federal em vigor silenciou sobre a necessidade de instalação de

aparelhos de GPS, seja nos veículos utilizados no transporte do material radioativo,

seja na embalagem onde o material está acondicionado, é vedado ao Estado criar tal

dever por meio de lei estadual, pois lhe falta competência legislativa para tanto.

Por outro lado, a proposição anexada tem objeto mais amplo, pois pretende instituir

a obrigação de que se instalem equipamentos rastreadores em todos os veículos que

transportem produtos inflamáveis, radioativos, explosivos, tóxicos ou contaminados

no Estado. Além disso, cria o dever de que condutores de veículos oriundos de outros

Estados  apresentem às  autoridades  competentes  documentação  que comprove a

instalação de rastreadores nesses veículos. Em seguida, estabelece que a instalação

do aparelho deverá observar as normas técnicas expedidas pela ABNT e que o seu

custo correrá por conta da empresa transportadora. Por fim, o projeto anexado torna

obrigatório que o condutor tenha qualificação técnica e treinamento comportamental

para o transporte e manuseio desses produtos.

A matéria versada no Projeto de Lei nº 3.244/2012, apesar de mais abrangente,

ainda escapa à competência legislativa  estadual,  posto  que o estabelecimento de

condições  para  o  transporte  de  produtos  inflamáveis,  explosivos,  tóxicos  ou

contaminados é matéria afeita à competência legislativa privativa da União, por força

do disposto no art.  22, XI,  da Carta da República. Nesse sentido posicionou-se o

Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF nº 234/DF, que teve

como relator o Ministro Marco Aurélio, de cujo voto extrai-se a seguinte passagem:

“Observem caber à União legislar privativamente sobre transporte - e, a meu ver, aí

se encontra inserido o transporte de cargas perigosas, como o amianto -  e sobre

comércio interestadual e internacional. Reparem inexistir lei complementar delegando

aos  Estados  a  disciplina  do  tema,  como  se  poderia  cogitar  ante  a  redação  do

parágrafo único do art. 22 da Lei Maior. O bom senso recomenda que as questões

relacionadas  ao  interesse  geral  -  isto  é,  nacional  -  sejam  tratadas  de  maneira

uniforme em todo o país. Os serviços públicos que, igualmente, funcionam em todo o

território devem ficar a cargo da União. É com fundamento nessa ideia geral que a

doutrina propõe a denominada prevalência do interesse como critério para a solução

de conflitos, sugerindo seja reconhecida a competência da União quando a matéria
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transcender os interesses locais e regionais” (Supremo Tribunal Federal; ADPF 234

MC/DF; relator Ministro Marco Aurélio; DJe de 6/2/2012).

Além do mais, é de se ressaltar que o transporte de explosivos por via terrestre já é

objeto de regulação por normas federais. A título de esclarecimento citamos o Decreto

Federal nº  3.665,  de 20/11/2000;  a Portaria  nº  204, de 20/5/97,  do Ministério  dos

Transportes; e o Decreto Federal nº 1.797, de 25/1/96.

Destacamos  ainda  que  há  outros  atos  normativos,  editados  pela  Diretoria  de

Fiscalização  de  Produtos  Controlados,  que,  de  forma  detalhada  e  tecnicamente

minuciosa,  disciplinam  as  atividades  de  transporte  de  explosivos.  A  título  de

esclarecimento, listamos esses atos normativos:

a)  Instrução Técnico-Administrativa  nº  03/94:  regula o  controle,  a aquisição e o

transporte de explosivos e acessórios nas áreas de garimpo jurisdicionadas pelas

Regiões Militares;

b) Instrução Técnico-Administrativa nº 09A/00: estabelece condições técnicas e de

segurança para o transporte rodoviário de acessórios iniciadores e de explosivos na

mesma viatura.

Chamamos a atenção também para a recente Portaria nº 3, de 10/5/2012, expedida

pelo  Comando  Logístico  do  Exercito,  a  qual  “aprova  as  Normas  Relativas  às

Atividades com Explosivos e seus Acessórios e dá outras providências”. O referido

ato normativo tem como objetivo ampliar as exigências de segurança para o exercício

de atividades que envolvem explosivos e seus acessórios, principalmente para evitar

roubos, furtos e extravios de tais materiais, impedindo a sua utilização em atividades

criminosas.

O art. 7º da referida portaria passou a exigir como condição para a obtenção do

registro para o exercício de atividade com explosivos, além do previsto em normas

específicas, a apresentação de um plano de segurança e a indicação do responsável

pela segurança na gestão dos explosivos.

O  plano  de  segurança  deve  permanecer  na  empresa  em  condições  de  ser

apresentado a qualquer momento aos agentes da fiscalização, devendo descrever

todos os elementos do sistema de segurança e abranger as instalações internas, as

áreas de operação, bem como as rotas de transporte. Nele deve constar, pelo menos,
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o seguinte:

I - normas de segurança de instalação:

a) esquema de distribuição de barreiras físicas;

b) esquema de distribuição de barreiras eletrônicas;

c) definição dos procedimentos de entrada, saída e revista de pessoal;

d)  medidas  de  contingência  para  sinistros,  que  devem  definir,  pelo  menos,  os

órgãos de segurança a serem acionados;

II - normas de segurança contra furtos e roubos em operações de transporte:

a) critérios de seleção, controle e qualificação de Movimentação Operacional  de

Produtos Perigosos - MOPP - de motorista e ajudantes;

b)  condições  do  veículo  (devem,  pelo  menos,  possuir  sistema de rastreamento

híbrido com capacidade de bloqueio do compartimento de carga e travamento do

veículo);

c) previsão de conduta em caso de sinistros, definindo-se, pelo menos, os órgãos

de segurança pública a serem acionados, forma de recuperação e transbordo;

d) elaboração de rotograma para cada rota de transporte de material explosivo, que

deve  ficar  arquivado  na  própria  empresa,  disponível  para  consulta  imediata  pelo

agente  de  fiscalização e  conter,  pelo  menos,  os  seguintes  itens:  rota  e  horários,

número de motoristas, previsão de pernoite, trechos realizados com escolta (quando

for  o  caso),  quantidade  a  ser  transportada  e  condutas  alternativas  para  casos

extraordinários;

III - normas de segurança contra furtos e roubos e condições de segurança do setor

de expedição, que devem especificar:

a) critérios e cuidados na seleção de pessoal;

b) definição de áreas com restrição ao uso de telefonia móvel;

IV - normas de carregamento:

a)  a  área  de  carregamento  deve  ser  isolada,  e  deve-se  elaborar  uma  relação

nominal contendo a identidade, função e assinatura de todo o pessoal empregado em

cada operação de carregamento, assim como a listagem da Identificação Individual

Seriada - IIS - dos explosivos e acessórios empregados;

b) as operações de carregamento devem ser acompanhadas de registro de vídeo -
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a  imagem  deve  ser  a  mais  ampla  possível,  buscando-se  cobrir,  mesmo  que  a

distância, toda a operação.

Portanto,  como  se  vê,  a  atividade  que  se  pretende  regulamentar  insere-se  na

competência legislativa privativa da União, não cabendo aos Estados legislar sobre o

tema, sob pena de ofensa ao sistema de repartição de competências definido pela

Constituição Federal.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.181/2012.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2012.

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

Siqueira - André Quintão - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.204/2012

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em epígrafe “cria o Livro de

Reclamações dos Consumidores”.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que,

preliminarmente,  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da

matéria na forma do Substitutivo nº 1.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem o propósito de instituir o Livro de Reclamações dos

Consumidores,  de natureza física,  no Estado.  Além disso,  define sucintamente os

institutos da reclamação e da empresa titular da atividade reclamada. A primeira é

definida como “a manifestação relativa a bem ou serviço considerado insatisfatório

pelo consumidor, dirigida a pessoa física ou jurídica que o comercializa ou presta”; a

segunda é  conceituada como “toda pessoa física  ou  jurídica,  pública  ou  privada,

titular  de  atividades  ou estabelecimentos que comercializem produtos  ou  prestem

serviços no Estado”.
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Não  há  como  negar  o  aspecto  altamente  positivo  do  projeto,  que  coloca  à

disposição  do consumidor  de  serviços  e  bens  um instrumento  para  realizar  suas

reclamações de serviços prestados de forma ineficiente ou equivocada. Essa medida

serve de estímulo para o consumidor manifestar, formalmente, seu descontentamento

perante  o  estabelecimento  comercial,  por  meio  do  mencionado  Livro  de

Reclamações, que deve ser colocado à disposição do indivíduo em local visível e de

fácil acesso.

Não é demais mencionar que a defesa do consumidor tem expressa consagração

constitucional,  cabendo  ao  poder  público  tomar  as  medidas  legislativas  e

administrativas necessárias à efetivação desse direito básico do cidadão. Nessa linha

de raciocínio, é fácil perceber que a simples disponibilidade de livro dessa natureza

nos estabelecimentos comerciais fortalece a cidadania, que é um dos fundamentos

da República Federativa do Brasil. Isso porque a ideia de cidadania é extremamente

ampla e abarca uma pluralidade de ações do indivíduo, seja em face do Estado, seja

em face de terceiros, com vistas à defesa de seus direitos e à participação na vida

pública.

Por  se  tratar  de  projeto  preordenado  à  proteção  do  consumidor,  afigura-se-nos

justo, oportuno e conveniente aos interesses da sociedade, uma vez que oferece ao

cidadão que adquire bens e serviços a possibilidade de externar, por escrito e em

local adequado, os problemas enfrentados nas relações de consumo, a começar pelo

tratamento que lhe for dispensado pelos estabelecimentos comerciais.

Finalmente,  cabe ressaltar  que a Comissão de Constituição e Justiça promoveu

ajustes importantes no projeto, ampliando seu conteúdo e estabelecendo disposições

específicas sobre o registro da reclamação, no intuito de facilitar a interpretação da

norma e assegurar sua eficácia jurídica.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.204/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado, relatora - Duilio de Castro.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.261/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a

criação de bancos públicos de armazenamento e conservação de cordões umbilicais

no Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/6/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

Orçamentária.

Inicialmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer  sobre a sua

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

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

Fundamentação

O projeto de lei em comento tem por escopo criar, nas principais maternidades e

hospitais  e demais  órgãos de saúde subvencionados no Estado,  banco público e

gratuito  de  armazenamento  de  cordões  umbilicais,  com  “o  objetivo  de  incentivar,

registrar,  armazenar  e  conservar  a  doação  de  sangue  de  cordão  umbilical  para

tratamento médico”.

No que diz respeito aos aspectos jurídico-constitucionais, os quais compete a esta

Comissão analisar, entendemos que a proposição institui norma de proteção à saúde,

matéria de competência concorrente da União e dos Estados, nos termos do art. 24,

inciso XII,  da Constituição Federal.  Desse modo, compete à União estabelecer as

normas  gerais,  e  aos  Estados  suplementá-las.  Nos  termos  do  dispositivo

constitucional, inexistindo lei federal sobre as normas gerais, os Estados exercerão a

competência legislativa plena.

Consoante dispõe o art. 191, § 3º, da Constituição do Estado:

“Art. 191 - (...)

§ 3º - O Estado suplementará a legislação federal sobre as condições que facilitem

a  remoção  de  órgãos,  tecidos  e  substâncias  humanas  para  fins  de  transplante,

pesquisa e tratamento, e sobre coleta, processamento e transfusão de sangue e seus

derivados, vedado todo tipo de comercialização nos termos do § 4º do art. 199 da
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Constituição da República”.

Portanto,  no que tange à competência material  do Estado para legislar  sobre o

assunto, não vemos nenhum impedimento constitucional.

Por outro lado, não obstante seja louvável a medida proposta, vislumbramos óbice

à tramitação do projeto na forma em que se encontra, uma vez que implica violação

ao princípio da separação e independência entre os Poderes, estatuído no art. 2º da

Constituição Federal.

Note-se  que  o  art.  90,  inciso  II,  da  Carta  Estadual  estabelece  que  cabe  ao

Governador do Estado, auxiliado por seus Secretários, exercer a direção superior do

Poder Executivo. Dentre suas atribuições, compete ao Chefe do Executivo avaliar a

conveniência e a oportunidade da criação de órgão ou entidade. Para tanto, deve ter

em conta as prioridades políticas, os fatores técnicos, o planejamento administrativo

estabelecido para a área e os interesses da comunidade. Portanto, as ações que

serão implementadas no âmbito da saúde submetem-se a critérios de conveniência e

oportunidade que devem ser definidos pelo Poder Executivo, e, por isso, a proposição

em tela disciplina matéria estranha às atribuições do Poder Legislativo.

É importante  ressaltar,  ainda,  que a  criação de órgão na administração pública

direta  ou  indireta  envolve  matéria  compreendida  no  campo  de  responsabilidades

inerentes à função administrativa, e seu exercício pressupõe a competência do Chefe

do  Poder  Executivo  para,  em  caráter  privativo,  deflagrar  o  respectivo  processo

legislativo. São de iniciativa do Governador do Estado as leis que cuidem da criação,

estruturação  e  organização  de  órgãos  ou  entidades  da  administração  direta  do

Estado, nos termos do art.  66,  III,  alíneas “e” e “f”,  da Carta mineira.  Portanto,  a

proposição  em  tela  usurpa  competência  legislativa  privativa  do  Chefe  do  Poder

Executivo para iniciar o processo legislativo referente à matéria em questão.

Em razão do princípio da simetria, o dispositivo citado reprisa o disposto no art. 61,

§ 1º, II, alínea “e”, da Constituição Federal, relativamente à competência privativa do

Presidente  da  República  para  a  criação  e  extinção  de  Ministérios  e  órgãos  da

administração pública federal.

A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  não  destoa  do  entendimento

anteriormente esposado:
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“Ementa:  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Lei  do  Estado  de  São  Paulo.

Criação de Conselho Estadual  de Controle e Fiscalização do Sangue - Cofisan -,

órgão auxiliar da Secretaria de Estado da Saúde. Lei de iniciativa parlamentar. Vício

de iniciativa. Inconstitucionalidade reconhecida. I - Projeto de lei que visa a criação e

estruturação  de  órgão  da  administração  pública:  iniciativa  do  Chefe  do  Poder

Executivo (art. 61, § 1º, II, ‘e’, CR/88). Princípio da simetria. II - Precedentes do STF.

III  -  Ação  direta  julgada  procedente  para  declarar  a  inconstitucionalidade  da  Lei

estadual  paulista  9.080/95.  ADI  1275  /  SP  -  São  Paulo;  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade;  Relator(a):  Min.  Ricardo  Lewandowsky;  Julgamento:

16/05/2007; Órgão Julgador: Tribunal Pleno”.

Assim, por pretender criar um órgão administrativo na estrutura do Poder Executivo,

a proposição em análise não poderia prosperar nesta Casa. Além disso, vislumbra-se

outro  empecilho:  a  medida  que  o  projeto  tenta  implementar  é  inerente  à  função

administrativa,  ou  seja,  fora  do  âmbito  das  normas  legais.  Portanto,  ainda que o

projeto não estivesse criando um órgão administrativo, não poderia, nos termos em

que foi proposto, prosseguir sua tramitação.

Entretanto,  em  que  pese  a  impropriedade  do  projeto,  nos  termos  em  que  se

encontra redigido, não se pode desconsiderar a importância do tema. Neste tocante,

identificamos  a  existência  da  Lei  nº  15.438,  de  11/1/2005,  que  dispõe  sobre  o

favorecimento, pelo Estado, da doação de sangue de cordão umbilical e placentário.

Assim sendo, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, prevendo o

incentivo à criação dos bancos em questão na citada lei.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.261/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 15.438, de 11 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o favorecimento,

pelo Estado, da doação de sangue de cordão umbilical e placentário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O art.  1º  da Lei  nº  15.438,  de 11 de janeiro de 2005,  passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso V:
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“Art. 1º - (...)

V -  o incentivo à criação de bancos públicos e gratuitos  de armazenamento de

sangue de cordão umbilical.”.

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

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique -  Rômulo

Viegas - Gustavo Valadares - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.271/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 3.271/2012 torna

obrigatória a notificação aos órgãos de segurança pública, especialmente à Polícia

Militar e à Polícia Civil,  do ingresso, na rede de atendimento à saúde, de pessoa

ferida com arma.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública, nos termos do art. 188

do Regimento Interno.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o  Projeto  de  Lei  n° 3.269/2012,  de  autor ia  do  Governador,  que torna

obrigatória a notificação aos órgãos de segurança pública do ingresso de vítimas de

violência na rede de atendimento à saúde.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

O projeto em tela  estabelece que as unidades básicas de saúde,  os postos  de

pronto-atendimento, as equipes do Programa de Saúde da Família, as unidades pré-

hospitalares, as clínicas particulares, os ambulatórios, os hospitais públicos, privados

e conveniados do Sistema Único de Saúde - SUS - ficam obrigados a preencher e

encaminhar  aos órgãos de segurança pública do Estado,  especialmente à Polícia

Militar e à Polícia Civil,  relatório de atendimento à pessoa ferida com arma, o qual
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deverá  ser  entregue  no  prazo  máximo  de  12  horas,  a  contar  do  horário  de

atendimento registrado no prontuário médico.

Para os efeitos da pretensa lei, serão considerados armas instrumentos cortantes,

perfurantes,  contundentes,  perfurocortantes,  cortocontundentes  e

perfurocontundentes.

Ainda  segundo  a  proposição,  a  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  deverá

regulamentar  a  futura  lei,  de  maneira  a garantir  a  padronização do formulário  de

atendimento.

Segundo a justificação que acompanha o projeto, este tem por objetivo criar um

método  de  circulação  de  informação  para  subsidiar  as  ações  de  investigação,

prevenção e repressão de crimes.

Sob o prisma jurídico-constitucional, é preciso dizer que o Estado está habilitado a

legislar sobre a matéria, com base no disposto no art. 25 da Constituição Federal,

segundo o qual os Estados regem-se e organizam-se pela Constituições e pelas leis

que adotarem, observados os princípios da Constituição da República. Segundo o §

1º de tal artigo, aos Estados é dado legislar sobre tudo quanto não lhes seja vedado

pela Lei Maior.

Para  além  da  competência  legislativa  para  disciplinar  a  matéria,  respaldada  no

princípio autonômico que se densifica nos mencionados dispositivos constitucionais, é

preciso dizer que inexiste regra instituidora de reserva de iniciativa que possa obstar

a iniciativa parlamentar para deflagrar o processo legislativo.

É importante consignar que a referida matéria já foi  objeto de parecer  favorável

desta Comissão quando da apreciação do Projeto de Lei nº 326/2011, de autoria do

mesmo  Deputado.  Contudo,  após  a  aprovação  pelo  plenário  desta  Casa,  a

proposição foi vetada totalmente pelo Governador do Estado.

A despeito disso, o próprio Governador encaminhou o Projeto de Lei nº 3.269/2012,

anexado à proposição que ora se examina, com prescrições muito semelhantes.

Segundo  a  Mensagem  nº  263/2012,  do  Governador  do  Estado,  optou-se  pela

aposição de veto ao Projeto de Lei nº 326/2011, com o único intuito de elaborar um

projeto que melhor atendesse às expectativas dos órgãos de saúde, cumprisse com

as normas em vigor que tratam das notificações e ajustasse e aprimorasse a atual
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circulação das informações sobre pessoas vítimas de violência.

Com efeito, pelo que se depreende da proposição encaminhada pelo Governador,

nela há maior abrangência dos instrumentos passíveis de causar lesões e mesmo a

morte, como venenos, produtos inflamáveis e outros. Além disso, o projeto anexado

amplia o prazo para a notificação, principalmente por não considerar as ocorrências

verificadas durante a noite.  Adicionalmente,  garante um prazo maior  para que os

hospitais,  bem  como  os  órgãos  de  segurança  pública,  se  adaptem  à  norma,

estabelecendo um prazo de 90 dias para a sua entrada em vigor.

Por fim, entendemos desnecessária a previsão do art. 3º da proposição, segundo o

qual “a Secretaria de Defesa Social regulamentará o disposto nesta lei, de maneira a

garantir  a  padronização de formulário  de atendimento”.  Na verdade,  não cabe ao

Legislativo já estabelecer qual órgão do Executivo se encarregará de regulamentar as

disposições da nova lei. Em rigor, não se faz necessário introduzir na lei disposição

alusiva à regulamentação da matéria pelo Poder Executivo, visto que isso já constitui

atribuição que se insere no domínio institucional desse Poder.

Por todos esses motivos, apresentamos substitutivo para acolher integralmente os

termos da proposição anexa, de autoria do Governador, que aprimora e torna mais

abrangente o projeto de lei em comento.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.271/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória  a notificação aos órgãos de segurança pública do ingresso de

vítimas de violência na rede de atendimento à saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam as unidades básicas de saúde, os po stos de pronto-atendimento, as

equipes do Programa de Saúde da Família, as unidades pré-hospitalares, as clínicas

particulares,  os  ambulatórios  e  os  hospitais  públicos,  privados  e  conveniados  do

Sistema Único de Saúde - SUS - obrigados a preencher um formulário eletrônico e

encaminhar aos órgãos estaduais de segurança pública relatório de atendimento à

vítima de violência, a ser entregue no prazo máximo de vinte e quatro horas a contar
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do horário de atendimento registrado no prontuário médico.

Parágrafo  único  -  Para  a  viabilização  das  notificações,  deverá  ser  criado  um

Sistema  de  Notificação  de  Vítimas  de  Violência  no  qual  constará  o  formulário

eletrônico a ser preenchido.

Art.  2° -  Para  os  efeitos  desta  lei,  serão  consider adas  vítimas  de  violência  as

pessoas que a sofrerem em decorrência do uso de:

I - armas de fogo;

II - instrumentos cortantes;

III - instrumentos perfurantes;

IV - instrumentos contundentes;

V - instrumentos perfurocortantes;

VI - instrumentos cortocontundentes;

VII - instrumentos perfurocontundentes;

VIII  -  quaisquer outros agentes, físicos, químicos ou biológicos, que possam ser

empregados para causar morte ou lesões corporais.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor noventa dias após  a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - André Quintão - Rômulo

Viegas - Luiz Henrique - Bruno Siqueira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.087/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.087/2012, de autoria do Deput ado Anselmo José Domingos,

que  declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Riobranquense  de  Proteção  aos

Animais - Asoripa -, com sede no Município de Visconde do Rio Branco, foi aprovado

em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 3.087/2012

Declara de utilidade pública a Associação Rio-branquense de Proteção aos Animais

- Asoripa -, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Rio-branquense  de

Proteção aos Animais - Asoripa -, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

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

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.



431
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2012

ATAS

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

LEGISLATURA EM 14/8/2012

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique -  Jayro  Lessa -  Adalclever  Lopes  -  Ana Maria  Resende -  André

Quintão - Bosco - Bruno Siqueira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Duilio de

Castro - Durval Ângelo - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira - João Leite -

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

Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a ordinária de quinta-feira, dia 16, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia 15/8/2012.).

ATA DA 24ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/8/2012

Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição

da Mesa -  Execução do Hino Nacional  -  Palavras do Deputado Ulysses Gomes -

Entrega de placa - Palavras da Irmã Maria Inêz Cavalcanti dos Santos - Exibição de

vídeo - Apresentação artística - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem

do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dalmo Ribeiro Silva - Sebastião Costa - Ulysses Gomes.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Às 20h15min, declaro aberta a

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

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

reuniões anteriores.

Atas

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

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Congregação das Irmãs da

Providência de Gap pelos 250 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Revma. Sra. Irmã Maria Inêz

Cavalcanti dos Santos, Irmã Provincial da - Província Leste; e os Exmos. Srs. Prof.

Hélder  de  Souza  Silva  Pinto,  representando o  Instituto  de Pastoral  da  Juventude

Leste II, e Deputado Ulysses Gomes, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Execução do Hino Nacional

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

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

O  locutor  -  Gostaríamos  de  dar  ciência  ao  público  presente,  bem  como  aos

telespectadores  da  TV  Assembleia  que  nos  acompanham  neste  instante,  de

mensagem que nos foi enviada pelo Exmo. Sr. Senador da República, Aécio Neves,

por meio da qual cumprimenta os membros desta Assembleia Legislativa, agradece o

convite para participar da reunião especial e parabeniza a Congregação das Irmãs da

Providência de Gap pelos 250 anos de sua fundação, em nome da Irmã Maria Inêz,

que a representa nesta Mesa de honra.

Palavras do Deputado Ulysses Gomes

Boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar o nosso amigo, Deputado Dalmo

Ribeiro  Silva,  que  preside  esta  reunião  especial,  em  nome  do  Deputado  Dinis

Pinheiro, Presidente da Assembleia, e agradecer o trabalho de toda a equipe desta
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Casa, que nos deu oportunidade, por meio de nosso mandato, de criar este momento

que para nós é tão importante, homenageando essa congregação que tanto faz pelo

nosso Brasil, pelo nosso Estado de Minas Gerais e, de forma muito particular, pela

nossa cidade de Itajubá. Quero aqui cumprimentar a Irmã Maria Inêz e agradecer-lhe

a  presença.  Em  nome  da  senhora,  cumprimento  todas  e  todos  que  aqui  vêm

homenagear e compartilhar conosco este momento. Quero também cumprimentar o

meu  amigo  particular,  Prof.  Hélder  de  Souza  Silva,  representando  o  Instituto  de

Pastoral  da  Juventude  Leste  II,  na  pessoa  de  quem  cumprimento  todas  as

congregações e institutos aqui presentes. Registro a presença do Instituto de Pastoral

da Juventude, a Congregação das Irmãs do Sagrado Coração de Maria, o Movimento

de  Cursilhos  de  Cristandade  do  Brasil,  a  Congregação  das  Filhas  de  Maria

Missionárias, a Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte, o Instituto das Missionárias

Seculares e a Creche Comunitária Menino Jesus. Agradeço, mais uma vez, a cada

um e a cada uma por compartilhar conosco deste momento.

Ao comemorar os 250 anos da Família Providência, acredito que o sentimento de

todos nós seja de gratidão. Gratidão pela importante contribuição que as Irmãs da

Providência trouxeram para a nossa sociedade, de maneira especial aos jovens dos

Municípios onde elas estão presentes. O início dessa história está lá no século XVIII,

mas a semente da Providência foi espalhando-se pelo mundo por meio do trabalho e

da convicção de que a providência de Deus se manifesta por meio dos gestos e

atitudes de caridade e solidariedade. No Brasil, há mais de 100 anos, as irmãs se

engajaram  em  obras  diversificadas,  de  preferência  entre  os  mais  pobres  e

necessitados,  num  espírito  de  simplicidade  e  caridade,  com  atividades  sempre

ligadas  à  educação  e  à  saúde:  creches,  colégios,  faculdade  de  enfermagem,

atividades de educação alternativa, como alfabetização de adultos, reforço escolar,

artes, e medicina alternativa, como o Iesai, em Piranguinho, na região Sul de Minas.

Colaboração nas diversas pastorais: Pastoral da Criança, Pastoral da Saúde, Pastoral

da Juventude, círculos bíblicos, catequese.

Em  muitos  lugares,  as  Irmãs  da  Providência  de  Gap  moram  em  pequenas

comunidades, nas vilas e favelas, trabalhando nas escolas rurais, postos de saúde e,

o que é muito importante, na formação de lideranças que possam continuar esse
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importante  trabalho.  De forma muito  particular,  isso  fez parte  da  minha formação

cristã e pessoal, continuar essa formação para semear a solidariedade e o amor ao

próximo.

De maneira ainda particular, sou muito grato às irmãs. Minha mãe é ex-aluna do

Colégio  Sagrado  Coração  de  Jesus,  de  Itajubá.  Não  tenho  dúvida  de  que  os

princípios e os valores que ela e meu pai transmitiram para nossa família também

tiveram a contribuição da educação que ela recebeu na escola.

Hoje,  como pai,  acredito no trabalho sério das escolas  dirigidas pelas  Irmãs da

Providência, acredito tanto que confiei  a elas a educação de meu primeiro filho, o

João. Se Deus quiser, o nosso segundo filho ou filha, que estamos esperando, está a

caminho, também vai ter a mesma oportunidade. Fico muito tranquilo em saber que

não apenas o meu filho João, mas quantos de Itajubá e de outras regiões que têm

essa oportunidade estão em boas mãos.

Além  dessa  experiência  na  minha  família,  como  coordenador  da  Pastoral  da

Juventude na Arquidiocese de Pouso Alegre - e isso não faz muito tempo -, nesse

período recebi todo o apoio das Irmãs da Providência, seja em estrutura, espaço e na

participação efetiva de muitas irmãs, que estou tendo a oportunidade de reencontrar

aqui, em nosso movimento. Isso renovou minha admiração e respeito pelo trabalho

delas.

São mais de 100 anos educando as crianças e os jovens de Itajubá e de tantos

outros lugares, num processo de formação que vai além do ensino de conteúdos. Nas

escolas se formam cidadãos.

A história das Irmãs da Providência é a própria história de Municípios, em especial

como o nosso de Itajubá.

A semente plantada por elas dá muitos frutos. Em Itajubá, temos como exemplo a

Associação  das  Antigas  Alunas  da  Providência,  que  presta  um  serviço  social

importantíssimo para a comunidade local.

Pretendo, e pretendemos, com esta homenagem trazer a público e compartilhar

com todo o Estado de Minas Gerais, que tem a oportunidade de nos acompanhar

neste  momento,  a  gratidão  por  esse  trabalho  despojado,  dedicado,  essa

demonstração de amor que as Irmãs da Providência dão ao ser humano.
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É um exemplo que nos orgulha, que nos motiva a continuar lutando pela melhoria

da qualidade de vida das pessoas.

Muito obrigado às irmãs, a cada uma, pela sua história,  pela sua luta, pela sua

dedicação, e a todos aqui presentes. Nossos parabéns por essa data importante para

a história de todos nós.

Que as sementes lançadas por João Martinho Moye continuem frutificando em todo

o mundo e, em especial, no nosso Brasil,  no nosso Estado de Minas Gerais e na

nossa região do Sul de Minas, na nossa querida Itajubá, que ilumine e que, com

certeza,  possa  ter  continuidade  nesse  belíssimo  trabalho.  Mais  uma  vez,  muito

obrigado.  Parabéns por  essa história,  irmã.  Parabéns a todos nós que tivemos a

oportunidade de conviver e compartilhar desta homenagem. Muito obrigado.

Simbolizando  o  nosso  carinho,  queria  convidar  a  irmã  para  receber  flores  em

homenagem  a  todas  as  irmãs  presentes.  Que  todas  se  sintam  abraçadas  e

compartilhem conosco essa alegria.

- Procede-se à entrega de flores.

Entrega de Placa

O locutor  -  Neste  momento,  o  Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  representando  o

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega à Irmã

Maria  Inêz Cavalcanti  dos  Santos,  Irmã Provincial  da  Congregação das Irmãs da

Providência de Gap - Província Leste, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a

ser entregue contém os seguintes dizeres: (- Lê:) “A fé, quando aliada às boas obras,

mostra-se  ainda  mais  efetiva  e  capaz  de  transformar  vidas.  Com  essa  nobre

consciência, um jovem sacerdote diocesano francês, João Martinho Moye, fundou, no

século XVIII, a Congregação das Irmãs da Providencia de Gap. A missão de cuidar

dos mais necessitados, sustentada por um espírito de simplicidade, pobreza, caridade

e abandono total à Providência, é a grande motivação dessas mulheres que doam

suas vidas para a prática do bem. O honroso trabalho das irmãs nos deixa ainda a

esperança de que é possível a construção de um mundo mais altruísta. A Assembleia

Legislativa de Minas Gerais,  reconhecendo o valor da Congregação das Irmãs da

Providência de Gap para o Estado e para o País, presta a ela esta homenagem pelos

250 anos de sua fundação”.
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O Sr. Presidente - Tenho o prazer de convidar também o Deputado Ulysses Gomes,

autor  dessa  belíssima  proposição,  para  fazer  conosco  a  entrega  da  merecida

homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Irmã Maria Inêz Cavalcanti dos Santos

Exmo.  Sr.  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva;  Prof.  Hélder  de  Souza  Silva  Pinto,

representando o  Instituto  de  Pastoral  da  Juventude Leste II;  Exmo.  Sr.  Deputado

Ulysses Gomes, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; queridas

irmãs, amigos e amigas aqui presentes.

Fomos convidadas a viver este momento entre pessoas que querem tornar visível a

atuação  de um grupo  de religiosas  que celebram  este  ano os  250  anos  de sua

fundação.  Agradecemos  a  lembrança  e  o  reconhecimento  a  nós  atribuído  pelos

serviços prestados aqui no Brasil, serviços pequenos, humildes, mas carregados de

sentido, porque sempre dirigidos e investidos na pessoa humana, sujeito e agente de

sua vida e chamada a dar uma resposta à vocação sublime de manter a cabeça

erguida e ser reconhecida, digna da consideração, do respeito.

A atuação das Irmãs da Providência de Gap aqui  no Brasil  e  em vários  outros

países da Europa, da África, da Ásia e das Américas - presença e atuação simples e

pequena como sonhava nosso fundador,  o Beato João Martinho Moye -  tem sido

apenas um lançar de sementes evangélicas no terreno da educação, da saúde, do

social, do político, uma vez que ele nos desejava prontas a ir ali onde a vontade de

Deus se manifestasse através das necessidades do povo, dos apelos e solicitações

dos mais necessitados.

Duzentos e cinquenta anos de existência nos lembram uma história simples, linda e

humilde, vivida entre um pároco de aldeia e uma operária pobre: simples e humilde

como geralmente se manifesta a  atuação do Espírito  que se reserva  o direito  de

guardar seus segredos e de revelar a quem e quando a Providência determinar.

Duzentos e cinquenta anos de existência,  uma longa curva histórica que marca

muitos  inícios  e  também  muitos  pontos  de  interrogação,  de  reticências,  de

exclamação e pontos finais.  Mas aqui,  no Brasil,  continuamos caminhando, desde

1904, não mais no período glorioso dos grandes feitos e verificação de resultados
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surpreendentes nas diversas áreas em que a Providência nos chamou a atuar, e sim

na simplicidade de quem reconhece ter uma missão junto das pessoas no desejo de

que sejam, todas, agentes e protagonistas de sua história de vida. Isso na humildade

e no reconhecimento de nossos limites de número, de idade, de estado de saúde,

mas  sempre  interrogadas  e  questionadas  pelas  mudanças  que a  vida  apresenta,

como desafios e provocações, testando a fé e sugerindo heroísmo...

Nosso lema desse tempo jubilar “Sentinelas da Providência” é um novo chamado

para termos os olhos abertos e atentos à realidade atual: mediação através da qual a

Providência nos manifesta seus desígnios, sempre adoráveis. J.M. Moye nos dizia:

“Adorai os desígnios de Deus mesmo sem os conhecer...”

Como João Martinho Moye e Margarida Lecomte, tentamos viver este ano jubilar

nessa  atitude,  sondando  o  horizonte,  olhando  através  das  fendas  e  brechas,  no

coração de um mundo que nos desafia e que provoca de maneiras tão diferentes.

Nós acreditamos na força da amizade e queremos poder contar com a ajuda dos

presentes a este ato solene, para que a nossa vida continue sendo um raiozinho de

luz ali, onde as trevas são mais densas.

Em nome da Congregação, da Província Leste, que tem sua sede em Itajubá, de

cada uma de nossas irmãs, agradeço este ato de reconhecimento, de amizade, que

espero seja também um ato de compromisso com a causa pela qual trabalhamos.

Muito obrigada.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes para assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Artística

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir Maria Ângela Borges Pereira, que

declamará as seguintes poesias: “E Deus disse”,  da Irmã Eliana Módena; e “Para

meu amigo”, da Madre Marie Ange.

Convidamos, também, os presentes a ouvir o Hino da Congregação, “Creio em ti

Deus providência”, que será cantado “a cappella” por Silvéria Mendonça.

A Irmã Maria Ângela Borges Pereira - E Deus Providência diz: "Que eu possa contar

com as pessoas de coração sensível para fazer justiça aos mais pequeninos entre os
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meus!" Deus toca o coração de João Martinho e lhe dá o carisma de Providência. E

vê que isso era muito bom.

E Deus diz: “É necessário despertar vocações para as causas do reino.”

Margarida Lecomte ouve a voz de Deus. Deus viu que isso era bom, muito bom.

Deus  diz:  “Que  minha  providência  esteja  no  mundo  inteiro”.  E  fez  aumentar  o

número de mulheres que, através do testemunho de Margarida Lecomte, sentem-se

motivadas a ser providência no mundo.

E Deus diz: “Que a minha presença providente habite os meios mais pobres; os

enfermos, os jovens sem instrução, os excluídos, os abandonados”.

O desejo de Deus encontra terra boa e germina na França, na Espanha, na Itália,

no México, no Brasil, no Benin, na Índia, na Bolívia, no Texas, no Equador.

Deus se entusiasma e vê que isso era muito bom. E continua a dizer e a caminhar

conosco. Neste momento da nossa história, ordena: “Que as irmãs da providência

sejam  sentinelas,  peregrinas,  discípulas  e  geradoras  de  esperança  num  mundo

globalizado”.

As irmãs se sentem interpeladas, e Deus se sente acolhido. Deus viu que isso era

muito bom. E, no seu desejo infinito, diz: “Que cada comunidade comprometida no

amor fraterno receba, do meu coração providente, a fidelidade para poder viver essas

virtudes, segundo os dons, as capacidades e as possibilidades de cada uma".

E o grande Mestre viu que essa ideia era muito boa.

Deus ainda conclui  dizendo:  “Vocês são as minhas filhas bem amadas, a quem

confio a missão de anunciar a minha providência”.

Deus renova a sua aliança e nos deseja: “Que não seja em vão que as chamem

Irmãs da Providência”.

Para o meu amigo: "Quando eu morrer e você quiser dizer uma palavra, a minha

vida que foi,  não ponha sobre a terra que me cobre a rosa, bela demais, nem o

jasmim,  por  seu  aroma indiscreto.  Não  ponha  magnólia,  porque  é  fidalga  e  fala

melhor as vidas que foram grandes. Não ponha a violeta, que é a mais humilde e eu

devera ser mais, mas não fui. Quando eu morrer, não ponha sobre a terra que me

cobre nenhuma flor da cor amarela, a cor da luz, porque andei entre as sombras,

amei a penumbra, bebi todos as cinzas. E você não vai encontrar nenhuma flor de cor
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neutra, que se apaga para o outro brilhar. Quando eu morrer, plante ali a hera que

agarra e cresce, que vive e morre onde nasceu, fiel".

A Sra.  Silvéria  Mendonça -  Apresentaremos  uma canção,  um  hino  de  louvor  à

providência divina. Esse hino é uma alusão à obra da criação. Deus criou tudo e viu

que tudo era bom. Criou os pássaros e as flores. Criou, para coroar tudo, o homem,

como rei da criação. E, criando o homem, deu um destaque especial para o pobre e o

desesperado. (- Canta:) “Tu, Senhor, que brilhas nas estrelas. Tu que ao sol dás teu

resplendor! Tu que cuidas do pássaro perdido, que vai buscando um ninho guiado em

teu Amor. Tu semeias flores e trigais, Tu revestes o lírio de esplendor. Nos proteges,

Senhor, com mais carinho, pois queres mais a nós que ao pássaro e à flor. Creio em

Ti, Deus Providência. Creio em Ti, Deus Amor! Tu, Senhor, que velas pelo pobre e ao

humilde dás tua proteção. Ao que amas ofereces um tesouro que vale mais que o

ouro, lhe dás teu coração. Tu, Senhor, iluminas meu caminho. Tu que escutas minha

oração. Em tuas mãos, acolhes minha esperança, renovo a confiança e entrego esta

canção. Creio em Ti, Deus Providência; creio em Ti, Deus Amor!”

Palavras do Sr. Presidente

Exma. Sra. Maria Inês Cavalcanti dos Santos, Irmã Provincial da Congregação das

Irmãs da Providência de Gap, na pessoa de quem saúdo e cumprimento as Revmas.

irmãs presentes e as pastorais que também fazem parte desta noite solene. Quero

também saudar o Exmo. Sr. Hélder de Souza Silva Pinto, professor que representa o

Instituto de Pastoral da Juventude Leste II e agradecer-lhe a presença; o Deputado

Ulysses Gomes, autor do requerimento que deu origem a esta justa homenagem, a

quem  cumprimento  por  sua  sensibilidade  em  promover  no  seio  do  Parlamento

mineiro, na Casa dos mineiros, esta belíssima e justa homenagem a nossas queridas

irmãs da Providência; a Irmã Maria Ângela Borges Pereira; a Irmã Silvéria Mendonça;

e  a  todos  aqueles  que  participam  conosco  de  várias  cidades  do  Sul  Minas,

prestigiando,  nesta  oportunidade,  a  solenidade  em  que  a  Assembleia  Legislativa

presta justa homenagem aos 250 anos da Congregação das Irmãs da Providência.

Quero falar, neste momento, em nome do Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro, que fez questão de que, em seu

nome, eu agradecesse a  presença de todos,  enaltecendo este rico momento  que
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estamos vivendo.

“Os 250 anos de existência da Congregação das Irmãs da Providência de Gap,

desde sua origem na província francesa da Lorena, são altamente merecedores desta

homenagem,  já  que  um  determinante  capítulo  dessa  magnífica  história  de

solidariedade, respeito e amor ao próximo desenvolveu-se no solo de Minas Gerais.

O  Pe.  João  Martinho  Moye,  sensibilizado  pelo  abandono  vivido  pelas  jovens

camponesas  nos  anos  que  antecederam  a  Revolução  na  França  e  quando  a

educação era privilégio das mulheres nobres, conseguiu que Margarida Lecomte e

mais três companheiras fossem viver junto do povo e deu a elas o nome de Irmãs da

Providência.  Criava-se,  assim,  uma tradição de compaixão e de ajuda a pessoas

esquecidas pela sociedade, com o objetivo de lhes desenvolver aptidões para que

pudessem, por si mesmas, ter uma vida melhor.

Desde  1904,  com  as  primeiras  irmãs  de  origem  francesa  aportando  em  nosso

Estado para assumir a educação de crianças e jovens em Carmo do Rio Claro, pôde

nosso povo  aprender  uma completa lição  de  devotamento,  compromisso social  e

eficiência, que logo se expandiria com novas escolas, hospitais e obras sociais.

A Congregação vem permanentemente procurando suprir necessidades verificadas

em  locais  onde  o  estado  e  outras  instituições  ainda  não  compareceram.  Sua

orientação tem sido criar frentes pioneiras voltadas para comunidades carentes em

educação  e  formação  profissional,  além  de  atuar  na  saúde  e  na  assistência  às

populações idosas.

Pequenas  cidades  em  meio  à  zona  rural  passaram  a  ter,  em  Minas,  um

considerável público feminino, atendido numa época de falta de escolas primárias e

de professoras  habilitadas.  Foram a  inteligência e a  generosidade das  irmãs que

formaram profissionais que passaram a atuar em nossas escolas públicas.

Outros horizontes foram em seguida abertos para alunos de acentuada carência,

por  meio de cursos profissionais em áreas diversas,  tornando milhares de  jovens

aptos a atuar no mercado de trabalho, com uma formação segura e competente.

Instruir e capacitar para o trabalho representam o melhor instrumento para construir

uma vida melhor em uma sociedade em permanente transformação. Esse segredo

tão simples vem transformando os indivíduos, assim  que são despertados para a
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consciência de suas próprias capacidades.

Portanto  o  trabalho  anônimo,  permanente  e  cotidiano  da  Congregação  da

Providência de Gap é um definitivo exemplo de prática democrática e de formação da

verdadeira cidadania.

Sempre preocupadas com os locais de menores recursos, deslocaram-se nossas

heroínas para o Vale do Jequitinhonha e outras regiões pobres do País, formando

agentes comunitários, instalando escolas domésticas e agrícolas e cooperativas de

artesanato.

Na  Amazônia,  instalaram-se  em  Roraima,  cuidando  dos  ianomâmis,  levando

alfabetização e saúde para esse povo, também atentas à preservação de sua cultura.

Vêm,  pois,  colocando  em  prática  sua  visão  integral  do  ser  humano,  pela  qual  a

educação não se separa da saúde nem da promoção social.”

Gostaria de pedir vênia para quebrar o protocolo, ou seja, interromper a leitura do

pronunciamento do nosso querido Presidente, a fim de manifestar às queridas irmãs a

minha enorme satisfação em presidir esta reunião. Pela generosidade de Deus, aqui

estamos olhando para todas vocês num momento muito particular  para mim, para

minha terra natal, Ouro Fino, onde temos uma enorme dívida de gratidão para com as

nossas queridas irmãs. Lá, por longos anos, o "Coleginho das Irmãs" esteve sob a

regência e o comando da querida Irmã Emiliana, da Irmã Regilena e de tantas outras

que  por  lá  passaram.  O mesmo ocorre  em  outras  cidades,  como Santa  Rita  do

Sapucaí, Andradas, Pouso Alegre, Jacutinga, e outros Municípios do Sul de Minas,

particularmente Itajubá, onde está a sede.

O que mais me gratifica é o fato de fazer parte da família das Irmãs da Providência,

porque a minha querida e saudosa tia, Irmã Serafina, por longos anos, dedicou sua

vida  ao  apostolado.  Desde  moça  entregou  a  sua  vida  às  Irmãs  da  Providência,

partindo  para  Fernandópolis,  onde  permaneceu  por  longos  anos  como  parteira.

Posteriormente, foi para São José do Rio Preto. Depois, para o Sul de Minas, quando

foi  Diretora  e  presidiu  o  hospital  de  Brasópolis,  por  longos  anos,  onde  também

realizou o trabalho de parteira no Hospital São Caetano. Após esse período, foi para

Passa-Quatro, onde permaneceu por longos anos. Viveu os seus últimos dias em

Itajubá,  onde  os  restos  mortais  da  nossa  família,  com  muito  respeito,  estão  no
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cemitério reservado às queridas irmãs.

Toca-me profundamente, caríssimo Deputado Ulysses Gomes, este momento que

V. Exa. proporciona a Minas Gerais, em que tenho a honra de presidir esta reunião,

falando sobre a importância de todas as irmãs, sementeiras do amor, da educação e,

principalmente, do dia a dia de seus 250 anos de apostolado tão querido em todo o

Brasil.  Com  esta  homenagem,  tenho  certeza  absoluta  de  que  a  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais se une, respeitosamente, abraçando a todas,

registrando  o  seu  enorme  reconhecimento  por  tudo  o  que  fizeram  em  prol  da

educação  e  da  saúde  do  povo  mineiro.  Estou  profundamente  feliz.  Agradeço  a

oportunidade de participar deste momento tão especial na minha vida de parlamentar.

Lembrando da minha saudosa e querida tia, Irmã Serafina, hoje, ao rever tantas

pessoas  nesta  homenagem,  sei  que,  com  certeza,  poderemos  ver,  em  todas  as

religiosas, nessas nossas queridas irmãs, o tanto que fizeram por Minas e pelo Brasil.

Deixo  a  vocês  todo  o  nosso  respeito,  nossa  saudação  e  nosso  carinho.  Deus

abençoe a todas e, em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

deixamos  nossas  saudações  e  nossas  congratulações  por  esse  momento  tão

importante e tão caro. Parabéns a todos.

O Deputado Ulysses Gomes - Deputado, quero agradecer a oportunidade de me

manifestar  para  deixar  registrado,  nesta  Casa  e  nesta  homenagem,  que  o  Prof.

Hélder completa, neste ano, 25 anos de trabalho. Quero pedir uma salva de palmas

para esse trabalho belíssimo.

Tenho  certeza  de  que,  se  trouxéssemos  representantes  de  várias  entidades,

teríamos mais histórias e exemplos a contar. Sintam-se representados nesse trabalho

que  as  irmãs  fazem  com  a  juventude,  que  é  essencial  na  formação  dos  nossos

jovens. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia

14/8/2012.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/6/2012

Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Doutor Viana e João Vítor Xavier, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também,  o  Deputado  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado João Vítor Xavier,  dispensa a leitura da ata da reunião

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

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

proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a cobrança que seria

devida pelas empresas mineradoras na exploração dos recursos hídricos estaduais,

quando do desenvolvimento das suas atividades minerárias; e Fabiano Tolentino e

Luiz Henrique em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública com a

finalidade de conhecer, analisar e discutir fontes de energia renováveis. A Presidência

recebe, para posterior apreciação, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública, conjunta com a Comissão de

Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  visando  a  debater  a  campanha,

lançada pelo governo de Minas Gerais, "Movimento Justiça ainda que tardia",  que

propõe mudanças no pagamento dos “royalties” da mineração. 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 agosto de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente - Gustavo Corrêa - Rômulo Viegas.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/8/2012

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,
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Neider Moreira, Luiz Henrique (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por

indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  Pompílio  Canavez  (substituindo  o  Deputado

Rogério  Correia,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Délio  Malheiros,

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

Neider  Moreira,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é dada por

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

que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência:  ofícios  das Sras.  Kátia  Ferraz Ferreira,

Presidente do Centro de Vida Independente de Belo Horizonte - CVI-BH -, solicitando

modificação da Lei Delegada nº 180/2011, transferindo a Coordenadoria Especial de

Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência para  a estrutura  organizacional  da

Secretaria de Governo; e Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de Casa

Civil  e  de  Relações  Institucionais  (2),  informando  o  recebimento  das  notas

taquigráficas da reunião de audiência pública com o objetivo de debater o termo de

ajustamento de gestão celebrado entre o Poder Executivo Estadual e o Tribunal de

Contas do Estado e seu encaminhamento à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão; e das notas taquigráficas da reunião de audiência pública com o objetivo de

debater a situação da Superintendência Regional de Ensino de Janáuba; e de ofício

dos Srs. Denilson Aparecido Martins e outros, representantes legais do Sindpol, do

Sindipúblicos,  do Sinffaz e da Associação dos Funcionários  Fiscais  do Estado de

Minas Gerais, publicado no “Diário do Legislativo” em 13/7/2012. O Presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais  designou  os  relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.004/2012, no 1º turno (Deputado Lafayette de

Andrada), e 3.252/2012, no 1º turno (Deputado Neider Moreira). Passa-se à 2ª Fase

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

que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs  420/2011  e  3.168/2012.  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
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Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja  encaminhado  pedido  de  providência  ao

Conselho Nacional de Justiça para que determine ao Tribunal de Justiça do Estado a

implementação dos direitos conquistados pelos servidores do Poder Judiciário,  em

especial os garantidos nos arts. 58, 63 e 67 da Lei Complementar nº 105, de 2008,

bem como a regulamentação do ponto  dos servidores que aderiram à  greve e o

cumprimento das promoções verticais atrasadas; e Gustavo Corrêa em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para realizar o monitoramento da Rede de

Governo Integrado,  Eficiente  e  Eficaz do  PPAG 2012-2015 no exercício de  2012.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Rogério Correia -  Bosco -  Adalclever Lopes -  Luiz

Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.036/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Timóteo o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/6/2011 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  9/8/2011,  esta  relatoria  solicitou  fosse  o  projeto  baixado  em  diligência  à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -,  a  fim  de  que  essa

informasse esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbice à

transferência de domínio pretendida, e ao Prefeito Municipal de Timóteo, para que

esse se manifestasse sobre os termos do projeto.
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De posse das respostas, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.036/2011 de autorizar o Poder Executivo a fazer reverter

ao Município de Timóteo o imóvel constituído pelo lote 285 da quadra 16 do setor 28,

com  área  de  487m2,  situado  na  Avenida  3  do  Bairro  Alegre,  naquele  Município,

registrado sob o  no 29.350,  a  fls.  250 do Livro  2-DB,  no Cartório  de Imóveis  da

Comarca de Coronel Fabriciano.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas

para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  exige,  além  da  referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a área será

utilizada  pela  administração  municipal  para  o  desenvolvimento  de  projetos  de

atendimento à comunidade.

Ainda como garantia de que a transferência se fará para o bem da coletividade, o

art. 2º do projeto prevê que o imóvel retornará ao patrimônio do 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 observar que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 637/2011, posicionou-se

favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de

Estado de Saúde, órgão que detém o vínculo do imóvel, concorda com a alienação e

que não existe, por parte do Estado, projeto para sua utilização.

Por seu turno, o Chefe do Executivo municipal,  por meio do Ofício nº 395/2011,

manifestou  seu  interesse  em  receber  o  imóvel  para  aproveitá-lo  em  prol  da

comunidade.

Por fim, constata-se que o bem foi doado ao Estado pelo Município de Timóteo, em

1983, sem cláusula de reversão, o que indica que o retorno à municipalidade deve ser

por  meio  de  doação,  e  não  de  reversão.  Em  decorrência  dessa  constatação,

apresentamos, no final deste parecer,  o Substitutivo nº 1, com o objetivo de fazer

essa correção e adequar o texto da proposição à técnica legislativa.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.036/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Timóteo o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Timóteo o imóvel

constituído pelo lote 285 da quadra 16 do setor 28, com área de 487m2 (quatrocentos

e oitenta e sete metros quadrados), situado na Avenida 3 do Bairro Alegre, naquele

Município, e registrado sob o nº  29.350,  a fls.  250 do Livro 2-DB, do Cartório  de

Imóveis da Comarca de Coronel Fabriciano.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será utilizado para

o desenvolvimento de projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for

dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º desta lei.

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

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rômulo  Viegas,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.549/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

o Poder Executivo a doar  ao Município de São Francisco do Glória o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/10/2011 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.
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Em  8/11/2011,  esta  relatoria  solicitou  fosse  o  projeto  baixado  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, a fim de que informasse

esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbice à transferência

de domínio pretendida, e ao Prefeito Municipal de São Francisco do Glória, para que

manifestasse sua concordância ou não com os termos da proposição.

De posse das respostas, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto  de Lei  nº  2.549/2011 de autorizar  o Poder  Executivo a doar ao

Município de São Francisco do Glória o imóvel constituído de terreno com área de

10.000m2, situado nesse Município, registrado sob o no 13.571, a fls. 113 do Livro 3-

AB, no 1º Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Carangola.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no art. 18 da Constituição mineira, que exige avaliação prévia, autorização legislativa

e licitação para a alienação de imóveis, dispensado este último requisito quando se

tratar de doação ou permuta, na forma da lei.

Ademais, o inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas

para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências, exige

autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência,

dispensada esta no caso de doação, entre outros institutos previstos na lei.

É importante ressaltar que o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a

área  será  destinada  à  construção  de  reservatório  de  água  e  posto  de  saúde

municipal,  o  que trará  amplos benefícios  à  população local.  Justifica-se,  assim,  a

transferência do patrimônio à vista do interesse público.

Ainda como garantia de que a alienação 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 669/2012, posicionou-se

favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de

Estado de Educação, órgão que detém o vínculo do imóvel, concorda com a doação e

o Estado não possui projetos para a sua utilização.
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Por seu turno, o Chefe do Executivo municipal,  por meio do Ofício nº 257/2011,

manifestou sua aquiescência aos termos do projeto de lei em análise.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em tela, apresentamos, no final

deste parecer, a Emenda nº 1, com o objetivo de adequar o texto do “caput” do art. 1º

à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.549/2011 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 São Francisco

do Glória o imóvel constituído de área com 10.000m² (dez mil  metros quadrados),

situado nesse Município, registrado sob o nº 13.571, a fls. 113 do Livro 3-AB, no 1º

Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Carangola.”.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2012.

André Quintão,  Presidente -  Rômulo Viegas, relator -  Luiz Henrique -  Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.551/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Açucena o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/10/2011 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 8/11/2011, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, a fim de que essa informasse esta
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Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbice à transferência de

domínio pretendida.

De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto  de Lei  nº  2.551/2011 de autorizar  o Poder  Executivo a doar ao

Município de Açucena o imóvel com área de 360m2, situado na Rua Antônio Alticiano,

nesse Município, registrado sob o no 1.232, a fls. 24v/25 do Livro 10, no Cartório do

2º Ofício da Comarca de Açucena.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas

para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  exige,  além  da  referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a área será

destinada à construção de uma unidade de saúde, o que beneficiará a população

local com a melhoria no atendimento nessa importante área.

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 670/2012, se posicionou

favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de

Estado de Saúde, órgão que detém o vínculo do imóvel, concorda com a alienação e

que não existe, por parte do Estado, projeto para sua utilização.

Por tais razões, não há impedimento à tramitação da proposição de lei em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.551/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bruno Siqueira - Gustavo

Valadares - Luiz Henrique - Rômulo Viegas.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.264/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe “institui o Selo de

Qualidade das Instituições de Saúde do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/6/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

A proposição em análise pretende instituir o selo de qualidade para as unidades de

saúde  do  Estado.  Conforme  dispõe  o  projeto,  a  certificação  das  unidades  será

realizada pela  Secretaria  de  Estado de Saúde,  através  do  Conselho  Estadual  de

Saúde, e deverá observar os itens e critérios estabelecidos por aquela Secretaria e

Conselho. As instituições serão agraciadas anualmente com medalhas de excelência

no atendimento à saúde, conforme regulamento específico.

Na justificação do projeto de lei, a autora informa que a medida visa a assegurar

que os órgãos da gestão da saúde conheçam a situação das unidades de saúde

através  de  fiscalização,  controle  físico  e  licenciamento  de  órgãos,  bem  como

possibilitar  a  participação direta  do  Conselho  Estadual  da  Saúde no processo de

certificação.

A matéria em análise insere-se, assim, no campo de competência legislativa do

Estado, e não está incluída entre aquelas previstas no art.  66 da Constituição do

Estado  como  sendo  de  iniciativa  reservada  do  Governador,  do  Presidente  da

Assembleia, do titular do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de

Contas. Não há, portanto, óbice constitucional à sua tramitação nesta Casa.

Quanto  à  competência,  a  Constituição  Federal,  em  seu  art.  24,  inciso  XII,

estabelece a competência concorrente  dos Estados para legislar  sobre defesa da

saúde, o que vem confirmado no art. 10, inciso XV, alínea “m”, da Carta Estadual.

Todavia,  impõem-se  alterações  na  proposição,  com  vistas  a  afastar  algumas



452
____________________________________________________________________________

impropriedades  técnicas e  redacionais,  razão pela  qual  apresentamos  ao final  do

parecer o Substitutivo n° 1.

O  art.  1º  da  proposição,  por  conferir  atribuição  a  órgão  específico  do  Poder

Executivo, acaba por violar o princípio da separação dos Poderes, e teve, portanto, a

sua redação alterada. Já o art. 2°,  apesar de ter s ido alterado para se adequar à

legislação, não sofreu alteração substancial e foi incorporado ao art. 1° do substitutivo

como parágrafo único. Por último, o art. 3° não foi  contemplado no substitutivo por ter

o seu conteúdo já abrangido pela nova redação dada ao art. 1º.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.264/2012 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a criação do Selo de Qualidade das Instituições de Saúde do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O Estado, por meio do órgão competente, c ertificará anualmente, com o

selo de qualidade, as  instituições que se destacarem pela qualidade dos serviços

prestados no atendimento à saúde.

Parágrafo único - Os critérios relativos à certificação e à aferição de que trata o

“caput” serão estabelecidos em regulamento.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Bruno Siqueira,  relator - Luiz Henrique -  Gustavo

Valadares - André Quintão - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.331/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe fixa a data-

base e o percentual relativo ao ano de 2012, para a revisão anual dos vencimentos e

proventos dos servidores do Ministério Público do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2012, a proposição foi distribuída às

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

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que

apresentou.

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 de lei  em exame fixa em 1º de maio a data-base para a revisão dos

vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público, nos termos do art. 37,

inciso  X,  da  Constituição  Federal,  além  de  fixar  em  5,1%  o  percentual  de

recomposição a ser aplicado a partir de 1º/5/2012.

O  percentual  utilizado  para  a  revisão  consiste  na  inflação  apurada  pelo  Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - referente ao período de maio de

2011 a abril de 2012.

A Comissão de Constituição e Justiça não identificou óbice de natureza jurídica

capaz  de  impedir  a  tramitação  do  projeto  de  lei  em  análise,  tendo  apresentado

emenda modificativa apenas para adequá-lo às regras da técnica legislativa.

Ressalte-se que não se trata de aumento efetivo, mas, sim, de mera recomposição

remuneratória em face das perdas inflacionárias, em cumprimento do disposto no art.

37, X, da Constituição da República. 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”.

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.

Destacamos, ainda, que o art. 169 da Constituição Federal de 1988 estabelece que

a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só poderá ser feita



454
____________________________________________________________________________

se  houver  prévia  dotação  orçamentária  suficiente  para  atender  às  projeções  de

despesa  de  pessoal  e  aos  acréscimos  dela  decorrentes,  bem  como  se  houver

autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Na mensagem  por  meio  da  qual  se  encaminhou  o  projeto  em  exame,  o  autor

destaca que todos os valores do impacto financeiro decorrentes da proposta foram

aprovados  conforme  a  disponibilidade  financeira  e  orçamentária,  mostrando-se

compatíveis com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Caberá  oportunamente  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária

apurar se tais pontos foram atendidos pela proposição.

Portanto, por se tratar de mera recomposição remuneratória, calculada com base

em  índice  oficial  e  com  a  demonstração  do  impacto  que  tal  despesa  terá  no

orçamento público, somos pela aprovação da matéria.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.331/2012 com a

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

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2012.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Adalclever Lopes - Bosco - Luiz Henrique -

Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.372/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa pela Mensagem

nº 272/2012,  o  projeto de lei  em epígrafe autoriza  o Poder  Executivo a contratar

operação de crédito no âmbito do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e

do Distrito Federal - Proinveste -, e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/8/12, foi o projeto distribuído à Comissão

de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Regimento  Interno,  emitir  parecer  sobre  a  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria.
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Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende, nos termos de seu art. 1º, autorizar o Poder

Executivo a realizar operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social - BNDES - nos termos da Resolução nº 4.109, de 5/7/2012, do

Banco Central do Brasil, até o limite de R$ 1.326.389.531,69, a serem aplicados na

execução  das  ações  estabelecidas  no  Programa  de  Apoio  ao  Investimento  dos

Estado e do Distrito Federal - Proinveste.

Mais especificamente, o parágrafo único do art. 1º dispõe que a operação tem como

objetivo financiar atividades e projetos do Estado, em especial ações definidas no

Plano  Plurianual  de  Ações  Governamental  -  PPAG  -,  nas  seguintes  áreas:

infraestrutura  de  transportes  e  logística;  mobilidade  urbana;  saneamento  básico,

ciência e tecnologia; gestão fazendária e segurança pública.

A proposição, em seu art.2º, autoriza o Poder Executivo a oferecer como garantia

para a realização da operação de crédito as cotas e as receitas tributárias a que se

referem os arts. 157 e 159, I, “a”, e II, da Constituição da República. Além disso prevê

que,  havendo garantia  da União para a realização da operação de crédito,  fica o

Executivo autorizado a oferecer  como contragarantia  à  União as receitas  geradas

pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de que tratam os artigos da

Constituição citados anteriormente.

Dispõe  ainda  o  projeto  que  os  recursos  provenientes  da  operação  serão

consignados como receita orçamentária do Estado e que o orçamento consignará,

anualmente,  os  recursos  necessários  ao  atendimento  das  despesas  relativas  à

amortização do principal, ao pagamento de juros e dos demais encargos pertinentes.

Na exposição de motivos que acompanha o projeto,  a Secretaria  de Estado de

Fazenda expõe, em linhas gerais, algumas ações propostas em cada área destacada

no projeto, a exemplo da qualificação de 2.000km de estradas vicinais, da instalação

de terminais rodoviários, de sistemas de abastecimento de água e esgotamento e da

aquisição de veículos para uso da fiscalização fazendária e para composição da frota

da Polícia Civil.

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

esclarecemos  primeiramente  que,  por  força  do  disposto  no  art.  61,  inciso  IV,  da
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Constituição  do  Estado,  compete  à  Assembleia  Legislativa  dispor  sobre  dívida

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

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

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

externo  de  qualquer  natureza,  após  autorização  da  Assembleia  Legislativa,

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

da Constituição da República.

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

operação de crédito seja realizada.

A efetivação da operação de crédito depende também do cumprimento do disposto

no art.  167,  III,  da Constituição Federal,  que veda a  realização de operações  de

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

mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo

Poder Legislativo por maioria absoluta.

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

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

nº 101, de 4/5/2000), notadamente nos termos dos seus arts. 29, inciso III, e 32, § 1º,

inciso I. O principal requisito previsto na referida lei é que o pleito formalizado pelo

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

demonstre a relação entre o custo e o benefício e o interesse social e econômico da

operação.

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

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

20/12/2001, e nº 43, de 21/12/2001.

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

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

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

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

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

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

provenientes da operação; e a observância dos limites e das condições fixadas pelo
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Senado Federal, nas já mencionadas resoluções.

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

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

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

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

para com esta.

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

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

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

concretize em definitivo.

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

orçamentários exigidos pelas normas mencionadas, ressaltamos que tal análise será

feita  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  no  momento

oportuno.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.372/2012.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Lafayette de Andrada -

Bruno Siqueira - Rômulo Viegas - Liza Prado - Rogério Correia.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE AGOSTO DE 2012

ATAS

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

LEGISLATURA EM 16/8/2012

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Antônio  Genaro  -  Arlen

Santiago - Délio Malheiros - Durval Ângelo - Fred Costa - Ivair Nogueira - João Leite -

João Vítor  Xavier  -  Lafayette  de Andrada -  Liza  Prado -  Luzia  Ferreira  -  Rogério

Correia - Sargento Rodrigues - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de segunda-feira, dia 20, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/8/2012

Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues, membros da

supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado João

Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  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. A seguir, comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofícios do Cel. BM Matuzail  Martins da Cruz, Diretor de

Assuntos Institucionais  do Corpo de Bombeiros,  tecendo esclarecimentos sobre a
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causa do insucesso nas operações de busca e salvamento do Sr. Vinícius Maia de

Carvalho; e do Sr. Geraldo Santos Pires, Prefeito Municipal de Sabinópolis, prestando

informações  sobre  o  aumento  da  criminalidade  no  Município  de  Guanhães;  e  de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  na  data  mencionada  entre

parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Marcone  Gonçalves  dos  Santos,  Secretário  de

Comunicação Social do Conselho Nacional de Justiça; Gilberto Vieira dos Santos,

Comandante  da  Guarda  Municipal  de  Betim;  Gen.-Div.  Ilídio  Gaspar  Filho,

Comandante da 4ª Região Militar; Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, Chefe da

Assessoria  Institucional  da PMMG (13/7/2012);  da Sra.  Maria Coeli  Simões Pires,

Secretária  de  Casa  Civil  (2);  e  dos  Srs.  Adolfo  de  Pinho Tavares,  Presidente  da

Câmara Municipal de Sabinópolis; Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, Chefe da

Assessoria  Institucional  da  PMMG;  Rômulo  Martins  de  Freitas,  Superintendente

Regional  da  CEF;  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça

(20/7/2012); da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil (3); do Sr.

Josué Costa Valadão, Secretário de Governo de Belo Horizonte (21/7/2012); e da Sra.

Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil (28/7/2012). O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 260/2011, no 1º turno (Deputada Maria Tereza Lara);

3.270/2012, no 1º turno (Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  3.395,  3.454 a  3.456,  3.475 e  3.476/2012.

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

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  requerimentos  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos  Deputados

Sargento  Rodrigues,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  João  Leite  em  que  solicitam  seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

realização de convênio entre a Prefeitura e o DNIT com a finalidade de projetar e

construir uma "rampa de escape" próxima ao trevo do Bairro Betânia; do Deputado

Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhada manifestação de aplauso aos

policiais militares lotados no 22º Batalhão de Polícia Militar e na Coordenadoria de



461
____________________________________________________________________________

Ensino Cefs-Efas que participaram da operação que culminou na apreensão de mais

de 100kg de drogas no aglomerado Morro das Pedras, nesta Capital; do Deputado

Sargento  Rodrigues  em que solicita  seja  formulada  manifestação de aplauso aos

policiais militares lotados no 19º Batalhão de Polícia Militar que atuaram na operação

de  combate  à  caça predatória  de  animais  silvestres  na  zona  rural  do  Distrito  de

Mucuri, no Município de Teófilo Otoni, e culminou na apreensão de 30 armas e na

prisão de vários indivíduos; do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 18º Batalhão de

Polícia Militar pela atuação no Bairro Retiro, no Município de Contagem, que culminou

na apreensão de drogas, armas, dinheiro e materiais diversos; do Deputado Sargento

Rodrigues em que solicita seja ouvido nesta reunião o Sr. Cristiano Motta, Agente de

Segurança Penitenciária, que vem sofrendo várias ameaças; do Deputado Sargento

Rodrigues em que solicita seja encaminhado à Corregedoria da Secretaria de Defesa

Social pedido de informações sobre todo e qualquer procedimento administrativo em

desfavor do Agente Penitenciário Cristiano Motta, lotado no Centro de Apoio Médico

Pericial,  incluindo  cópias  de  inteiro  teor  dos  documentos  arrolados  nos  aludidos

procedimentos;  do  Deputado  João  Leite  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública da Comissão de Segurança Pública para proceder ao monitoramento da Rede

de Defesa e Segurança do PPAG 2012-2015 no exercício de 2012;  da Deputada

Maria Tereza Lara em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social

pedido de providências para que seja utilizado o bafômetro nas saídas das casas

noturnas  da  Capital,  bem  como  nas  portas  de  restaurantes  e  bares  que

comercializam  bebidas  alcoólicas,  a  fim  de  se  evitar  que  motoristas  conduzam

veículos alcoolizados; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite,

Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Sargento  Rodrigues  em  que  solicitam  seja  formulada

manifestação de aplauso à Polícia Civil de Minas Gerais pela investigação e captura

da quadrilha especializada em "saidinhas de banco" no Município de Belo Horizonte;

do Deputado João Leite, da Deputada Maria Tereza Lara, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva  e  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à

Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  informações  sobre  as  mudanças  que  estão

ocorrendo  no  Hospital  da  Polícia  Civil,  especialmente  a  substituição  de  antigos
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funcionários; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite,  Dalmo

Ribeiro  Silva  e Sargento Rodrigues em que solicitam seja encaminhado ao DNIT

pedido de providências para que sejam construídas barreiras físicas nos espaços que

dividem  as  pistas  do  Anel  Rodoviário,  especialmente  embaixo  das  passarelas  e

viadutos,  e  que  os  radares,  denominados  "pardais",  existentes  no  Anel  sejam

substituídos  por  lombadas  eletrônicas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2012.

João Leite, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/8/2012

Às  14h37min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes, Carlin Moura e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Gustavo Valadares,

por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Adalclever  Lopes,  declara  aberta  a

reunião  e,  em  virtude  da aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Carlin  Moura,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada

no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Maria

Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil (6 e 20/7/2012); e dos Srs. Domingos

Sálvio  Teixeira,  Diretor  da  Logiguarda  Guarda  de  Veículos  e  Equipamentos  Ltda.

(6/7/2012); José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; Sérgio Henrique

Carrato,  Gerente-Geral  de  Regulação e  Relações Institucionais  da MRS Logística

S.A.; Sebastião Donizete de Souza, Superintendente Regional do DNIT (13/7/2012); e

Maurício  Pereira  Malta,  Chefe  da  Assessoria  Parlamentar  do  DNIT  (21/7/2012).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 760/2011 (relator: Deputado Carlin

Moura, em virtude de redistribuição); e 771/2011 (relator: Deputado Adalclever Lopes)

na forma do Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

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

2.609/2011  com  a  Emenda  nº  1  e  3.076/2012,  que  receberam  parecer  por  sua

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

Requerimentos  nºs  3.163,  3.164,  3.180,  3.245,  3.249,  3.331,  3.333,  3.356,  3.366,

3.371,  3.373,  3.457,  3.491  e  3.492/2012.  Submetido  a  discussão  e  votação,  é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.857/2011. 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 Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providência  para  incluir  no

Programa Estruturador Caminho de Minas o asfaltamento da estrada vicinal que liga

o Município de Camanducaia ao Distrito de São Mateus; Antônio Júlio em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas no Município de Luz para debater o alto índice de

acidentes no trecho da Rodovia BR -262 entre os Município de Luz e Campos Altos,

bem com as dificuldades do Hospital Senhora Aparecida no atendimento às vítimas;

Celinho do Sinttrocel em que solicita seja encaminhado às operadoras Telemar Norte

Leste e à TNL PCS S/A - Oi pedido de providências para melhorar o sinal de telefonia

celular no Município de Córrego Novo e em seus distritos; do Deputado Celinho do

Sinttrocel em que solicita seja encaminhada à Diretoria-Geral e à Superintendência

Regional  do  DNIT pedido  de  providências  para  que  sejam auferidas  as  balanças

instaladas na BR-459, no KM 265; Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada

visita  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  aos  possíveis

locais onde serão instaladas estações de tratamento de esgoto para as cidades de



464
____________________________________________________________________________

Coronel Fabriciano e Timóteo; Celinho do Sinttrocel em que solicita seja encaminhado

ao DER-MG pedido de providências para recapeamento e manutenção da MG-231,

que liga o Município de Cordisburgo a Santana de Pirapama; Juninho Araújo em que

solicita seja solicitado ao DER-MG pedido de informações sobre o início das obras de

asfaltamento da Rodovia LMG-760, que liga o Município de Timóteo à BR-262, bem

como toda a região do Vale do Aço à Zona da Mata; Adalclever Lopes em que solicita

seja  encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  informações  sobre  o  cronograma  de

execução  das  obras  da  MG-050  pela  concessionária  Nascentes  das  Gerais  e  a

cobrança de pedágio pela utilização da referida rodovia, sem a execução das obras

respectivas; Adalclever  Lopes em que solicita  seja realizada reunião de audiência

pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas no Município de

Caratinga para debater a situação da BR-474 no trecho que liga os Municípios de

Caratinga  a  Ipatinga,  nas  proximidades  do  Município  de  Piedade  de  Caratinga;

Adalclever Lopes e Antônio Carlos Arantes em que solicitam seja realizada reunião de

audiência  pública  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,

conjunta  com  a  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial,  para  o

monitoramento da Rede de Desenvolvimento Rural e do Programa Cultivar, Nutrir e

Educar do PPAG 2012-2015 no exercício de 2012; Adalclever Lopes em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas para o monitoramento da Rede de Infraestrutura do

PPAG 2012-2015 no exercício de 2012; Anselmo José Domingos e Célio Moreira em

que solicitam seja realizada reunião de audiência pública da Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas para debater o fechamento da passagem de nível da

linha  férrea  no  Município  de  Campos  Altos;  Duarte  Bechir  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  BHTRANS  pedido  de  providências  para  agilizar  as  medidas  de

implantação  de  sistema  de  sincronização  dos  semáforos  em  funcionamento  na

Capital e acelerar a instalação de mais câmaras de monitoramento do trânsito; Duarte

Bechir  em que solicita  sejam encaminhadas as notas taquigráficas da reunião de

audiência  pública  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas

realizada no dia 26/6/2012 aos seguintes órgãos: Secretaria de Estado Extraordinário

de Gestão Metropolitana, Prefeituras Municipais de Belo Horizonte, Betim, Contagem,
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Nova  Lima,  Sabará,  Santa  Luzia  e  Ribeirão  das  Neves,  DNIT,  Superintendência

Regional  em Minas  Gerais  da  Polícia  Rodoviária  Federal,  DER-MG, BHTRANS e

Detran-MG; Duarte Bechir em que solicita seja encaminhado à BHTRANS, ao DER-

MG  e  ao  Detran-MG  pedido  de  providências  para  que  se  promova  campanha

educativa  a  respeito das  regras de  trânsito,  interagindo-se especialmente  com os

centros de formação de condutores; Duarte Bechir em que solicita seja encaminhado

ao DNIT, ao DER-MG, à BHTRANS e à Concessionária Autopista Fernão Dias pedido

de  providências  para  promover  estudos  quanto  à  viabilidade  de  implantar  faixas

reversíveis  nas  vias  sob  sua  administração;  do  Deputado  Duarte  Bechir  em  que

solicita seja encaminhado à BHTRANS e ao DETRAN-MG pedido de providências

para realizar campanha educativa específica para esclarecer os condutores sobre as

providências a serem adotadas quando da ocorrência de acidente sem vítima; Duarte

Bechir em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado Extraordinária de

Gestão Metropolitana pedido de providências para promover estudos que visem à

implantação de Comitê Gestor de Gerenciamento do Trânsito em Belo Horizonte e

Região Metropolitana; Fred Costa em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater a

duplicação da BR-381, no trecho entre Governador Valadares e Belo Horizonte, e as

soluções que serão adotadas para finalizar a obra; Fred Costa em que solicita seja

realizada  visita  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  ao

Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves  para  verificar  a  situação  das  obras  ali

realizadas; Tadeu Martins Leite em que solicita seja encaminhado ao Governador do

Estado  e  ao  Secretário  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  pedido  de

providências  para  agilizar  o  processo  de  licitação  das  obras  na  LMG-654,  no

entrocamento da MGC-251, nos Municípios de Coração de Jesus, São João Vereda

(Distrito) e Montes Claros, previstas no Programa Caminhos de Minas, com extensão

de 62km; Duarte Bechir e Carlin Moura em que solicitam seja formulado votos de

congratulações com o governo do Estado pelo início das obras e licitações da nova

etapa  do  programa  Caminhos  de  Minas,  favorecendo  sobremaneira  o

desenvolvimento  social  e  econômico  de  107  Municípios  do  interior  do  Estado  e

beneficiando cerca de 4 milhões de mineiros; Duarte Bechir e Adalclever Lopes em
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que solicitam seja encaminhado ao DNIT pedido de providências,  com a máxima

urgência, para a recuperação do trecho da BR-354, entre os Municípios de Perdões e

Campo Belo. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Anselmo José Domingos.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS ENCHENTES,

EM 9/8/2012

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago e

Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, com

base no 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 debater a aplicação de

recursos repassados aos Municípios mineiros para reparação dos danos decorrentes

das enchentes e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Liney Toledo Soares,

Assessor  Especial,  e  Horácio  Figueiredo,  Chefe  de  Gabinete,  justificando,

respectivamente,  a  ausência  nesta  reunião  dos  Srs.  Fernando  Bezerra  Coelho,

Ministro de Estado da Integração Nacional, e Vicente Andreu, Diretor-Presidente da

ANA. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs.

Paulo Antônio Moreira Avelar, Diretor da PRS Engenharia Consultiva; Gilberto Morato,

representante  da  Associação  Mineira  de  Municípios  ;  Cap.  BM  Eduardo  Chagas

Ribeiro, Chefe da Divisão Operacional do Comando Operacional de Bombeiros de

Minas  Gerais,  a  Sra.  Márcia  Martins  Correia,  do  Corpo  de  Bombeiros,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

autores  do  requerimento  que  deu  origem  à  reunião,  fazem  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 e, cumprida a

finalidade da reunião, agradece a presença dos convidados e parlamentares, convoca



467
____________________________________________________________________________

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

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2012.

Arlen Santiago, Presidente - Liza Prado.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/8/2012

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Luiz Henrique e Rômulo Viegas (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  3.378,  3.386  e  3.388/2012

(Deputado André Quintão);  3.383,  3.387 e 3.390/2012 (Deputado Bruno Siqueira);

3.372 e 3.382/2012 (Deputado Gustavo Valadares); 3.373 e 3.385/2012 (Deputado

Luiz  Henrique);  3.389/2012  (Deputado  Rosângela  Reis);  e  3.374  e  3.384/2012

(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.  São aprovados requerimentos do Deputado Luiz Henrique

em que solicita sejam retirados da pauta o Projeto de Lei Complementar nº 26/2011 e

o Projeto de Lei nº 2.323/2011, e do Deputado André Quintão em que solicita seja

alterada a ordem do dia para que o Projeto de Lei nº 3.372/2012 seja apreciado em

último lugar da 1ª Fase. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º

turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.036/2011,  este na  forma do Substitutivo  nº  1,  e

2.549/2011, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Rômulo Viegas, em virtude

de redistribuição). Registra-se a presença dos Deputados Gustavo Valadares, Bruno

Siqueira,  Rogério  Correia  e  Sávio  Souza  Cruz.  Após  discussão  e  votação,  são
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aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.551/2011

(relator: Deputado André Quintão, em virtude de redistribuição); 3.261, 3.264/2012, os

dois  últimos  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira);  e

3.271/2012, este na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gustavo Valadares).

É convertido em diligência à Secretaria de Estado da Fazenda o Projeto de Lei nº

2.950/2012  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique).  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  3.112  e

3.181/2012 (relator: Deputado Gustavo Valadares). É distribuído em avulso o parecer

que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto

de  Lei  nº  3.372/2012,  por  solicitação  do  relator,  Deputado  Gustavo  Valadares.

Retiram-se  da  reunião  os  Deputados  Gustavo  Valadares,  Bruno  Siqueira,  Luiz

Henrique  e  Rômulo  Viegas.  Verificada  a  inexistência  de  quorum,  a  Presidência

encerra a reunião e convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária,

na mesma data, às 17h30min, com a finalidade de apreciar o Parecer para 1º Turno

do Projeto de Lei nº 3.372/2012, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - Gustavo Valadares - Lafayette de

Andrada - Liza Prado - Rogério Correia - Rômulo Viegas.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  “b”  a  “d”,  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o jornal “Edição do Brasil” pelos 30 anos de sua fundação

(Requerimento nº 3.356/2012, do Deputado Antônio Genaro);

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

(Requerimento nº 3.414/2012, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de  aplauso  à  Rede  de  Postos  da  Região  dos  Inconfidentes  pela  homenagem
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recebida em Paris, pela segunda vez, por excelência operacional (Requerimento nº

3.490/2012, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso à revista "Encontro" pelo recebimento do prêmio Top of Quality Brazil

2011 (Requerimento nº 3.491/2012, do Deputado Jayro Lessa).



470
____________________________________________________________________________



471
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2012

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.558/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Hely  Tarqüínio,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação ao trecho da Rodovia MG-235 que liga o Município de São Gotardo à

Rodovia BR-354.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.558/2011 pretende dar a denominação de Domingos Sávio

Rodrigues  -  Dominguinhos  Vereador  ao  trecho  da  Rodovia  MG-235  que  liga  o

Município de São Gotardo à Rodovia BR-354.

É importante destacar que o homenageado foi eleito por três vezes Vereador de

São Gotardo, sempre com expressiva votação. Considerado íntegro e caridoso, foi

muito atuante, tendo se guiado pela preocupação em ajudar os mais carentes.

Faleceu ainda jovem, em decorrência de complicações renais e cardíacas, o que

causou  grande  comoção  a  seus  conterrâneos,  que,  agora,  querem  registrar  a

admiração por seu exemplo de ética e compromisso com a comunidade.

Por  tais razões, consideramos meritória  a homenagem que se pretende fazer  a

Domingos Sávio Rodrigues, denominando o referido trecho com seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.558/2011, em

turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2012.

Anselmo José Domingos, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2012

ATAS

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 7/8/2012

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Viegas, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs Aécio Neves, Senador (21/7/12 ),

Sebastião Luiz de Mello, Presidente do Conselho Federal de Administração (13/7/12),

Sérgio  Alair  Barroso,  Secretário  Extraordinário  da  Copa do Mundo (13/7/12),  Luiz

Custódio Cotta Martins, Presidente da Associação das Indústrias Sucroenergéticas de

Minas  Gerais  (13/7/12).  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 3.414 e 3.490/2012. 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 Tenente Lúcio, Célio Moreira e Sávio Souza Cruz em que solicitam seja

realizada reunião de audiência pública conjunta das Comissões de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de

Minas  e  Energia  para  realizar  o  monitoramento  da  Rede  de  Desenvolvimento

Econômico  Sustentável  do  PPAG 2012/2015  no  exercício  de  2012;  do  Deputado

Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  da

Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo  para  realizar  o
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monitoramento da Rede de Cidades do PPAG 2012/2015 no exercício de 2012 e

solicita  ainda  sejam  convidadas  as  Comissões  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização  e  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude.  Fred  Costa  (2)  em  que  seja

realizada reunião de audiência pública da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio

e  Cooperativismo  para  debater  a  situação  das  obras  do  Aeroporto  Internacional

Tancredo Neves; e em que seja realizada visita da Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio  e  Cooperativismo  para  conhecer  a  situação  das  obras  realizadas  no

Aeroporto Internacional Tancredo Neves; Dalmo Ribeiro Silva em que seja realizada

audiência  pública  da  Comissão de Turismo,  Indústria,  Comércio  e Cooperativismo

para  debater  a  Lei  Federal  nº  12.690/2012,  que  dispõe  sobre  a  organização  e

funcionamento das Cooperativas de Trabalho. 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, 21de agosto de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Rômulo Viegas.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/8/2012

Às 9h40min, 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 de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa

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

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

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão e  comunica o recebimento  da  seguinte

correspondência,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses: ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires (2), Secretária de Casa Civil (9 e

10/8/2012);  do  Sr.  Edmar  Simião,  Ten.-Cel.  BM  responsável  pela  Diretoria  de

Assuntos Institucionais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (9/8/2012).

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita

seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de

providências para que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de solucionar o

problema relativo às viaturas operacionais da corporação no Município de Janaúba;

do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada audiência pública da

Comissão de Segurança Pública para debater a Proposta de Emenda à Constituição

nº 24/2012, que institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública,

em tramitação no Senado Federal; do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita

seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública, no Município de

Carmo da Mata, para debater o aumento da violência e da criminalidade que nesse

Município;  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso aos policiais federais lotados na Delegacia de Repressão a

Entorpecentes  da  Superintendência  Regional  da  Polícia  Federal  que  atuaram  na

apreensão de 180kg de maconha, sob poder  de cinco elementos,  os quais foram

presos  em  flagrante  delito  no  Município  de  Sete  Lagoas;  do  Deputado  Sargento

Rodrigues  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  da  Comissão  de

Segurança  Pública  para  debater  a  situação  criada  pela  atuação  dos  chamados

"flanelinhas", pois estariam sendo configurados atos de extorsão na abordagem dos

condutores no momento em que estacionam seus veículos; dos Deputado João Leite,

Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva em que solicitam sejam realizadas visitas

da Comissão de Segurança Pública à sede do Fórum da Comarca de Alto Rio Doce e

ao Distrito de Vitorinos para debater com autoridades locais o aumento da violência

no Município, em especial para verificar a agressão cometida a um agricultor nesse

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2012.

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

Rodrigues.
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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/8/2012

Às 10h7min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio  Moreira,

Sávio Souza Cruz e João Leite (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 Sávio Souza Cruz, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios  do Deputado Durval

Ângelo,  Presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  encaminhando  as  notas

taquigráficas da 20ª Reunião Ordinária dessa Comissão, realizada em 4/7/2012, em

que  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; e da Deputada Rosângela Reis, Presidente da Comissão do Trabalho, da

Previdência  e  da  Ação  Social,  convidando  os  membros  da  Comissão  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a audiência pública de 5/9/2012, às

14h30min,  que  realizará  o  monitoramento  da  Rede  de  Desenvolvimento  Social  e

Proteção do PPAG 2012-2015 no exercício de 2012. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento  nº  3.489/2012.  Submetido  a  discussão  e  votação,  é  aprovado  o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.087/2012, em turno único. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. É recebido o requerimento do Deputado André Quintão em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de

Participação Popular, por solicitação do Movimento SOS Nova Lima e da Frente do

Vetor Sul, para debater o adensamento imobiliário da região do Vale dos Cristais e os

impactos  na  área  ambiental,  na  mobilidade  urbana  e  no  saneamento  básico.
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Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Luzia Ferreira - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

14/8/2012

Às  17h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Liza  Prado

(substituindo a Deputada Rosângela Reis, por indicação da Liderança do BAM) e os

Deputados Sebastião Costa, Bruno Siqueira, Lafayette de Andrada (substituindo o

Deputado Glaycon Franco, por indicação da Liderança do BTR) e Rogério Correia

(substituindo  o  Deputado  André  Quintão,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sávio Souza

Cruz. 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. 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

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.372/2012 (relator: Deputado Gustavo Valadares). Cumprida a finalidade da reunião,

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

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente -  Bruno Siqueira -  André Quintão - Luiz Henrique -

Gustavo Valadares.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 229/2011

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 a Loja Maçônica Charitas II, com sede no Município de

São João del-Rei.

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 229/2011 pretende declarar de utilidade pública a Loja Maçônica

Charitas II, com sede no Município de São João del-Rei, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a prática de atividades filantrópicas,

particularmente  aquelas  voltadas  para  a  assistência  social  às  pessoas  menos

favorecidas.

Na consecução desse propósito, a instituição procura incentivar a paz, a harmonia,

a consolidação da ética, dos direitos humanos, da cidadania, da democracia e da

evolução sadia da humanidade. Ademais, zela pela proteção e dignidade do idoso e

pela preservação do patrimônio natural, histórico e cultural daquela comunidade.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido em São João del-Rei

pela  Loja  Maçônica  Charitas  II  para  a  consolidação  da  cidadania  das  pessoas

carentes, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título declaratório de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 299/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Pompílio Canavez, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.956/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos da Terceira Idade de Teixeiras -

Aatit -, com sede no Município de Teixeiras.

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 2.956/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Amigos  da  Terceira  Idade  de  Teixeiras  -  Aatit  -,  com  sede  no  Município  de

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

promoção do bem-estar e do relacionamento interpessoal de seus associados.

Na consecução desse propósito, a instituição realiza atividades de congraçamento

como  encontros,  passeios  e  excursões,  possibilitando  às  pessoas  atendidas

desenvolverem diversas atividades e se relacionarem entre si e com a comunidade.

É importante observar que, com o aumento da possibilidade de estender o tempo

de vida, o contingente de pessoas idosas tem se tornado numeroso e vem crescendo

a cada dia. Esse segmento, como todos, tem necessidade e desejo de desempenhar

uma função social útil.  Nesse contexto, uma instituição que se dedica a acolher e

promover a terceira idade presta relevante serviço à sociedade.

Isso  posto,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  outorgar  à  Associação  dos

Amigos da Terceira Idade de Teixeiras o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.956/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Pompílio Canavez, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.161/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Pompílio Canavez, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar  de utilidade pública o Grupo Ação Social  -  GAS -,  com sede no

Município de Guaxupé.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.161/2012 pretende declarar de utilidade pública o Grupo Ação

Social  -  GAS  -,  com  sede  no  Município  de  Guaxupé,  pessoa  jurídica  de  direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a  proteção  de  crianças  e

adolescentes.

Na consecução desse propósito,  a instituição desenvolve o Programa de Auxílio

Alimentar  para  Pessoas  Carentes,  promove  eventos  sociais  e  incentiva  a

conscientização dos jovens por meio de encontros, palestras e cursos.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo Grupo Ação Social em

prol  do  desenvolvimento  da  juventude  do  Município  de  Guaxupé,  consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.161/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.217/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Esportiva Cultural Amigos da Bola -
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Secab -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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 3.217/2012 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Esportiva Cultural Amigos da Bola - Secab -, com sede no Município de Teófilo Otôni,

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

prestação de assistência social aos mais necessitados.

Com esse propósito, a instituição ampara crianças e adolescentes carentes; presta

assistência  educacional  e  de  saúde  a  famílias  em  situação  de  vulnerabilidade;

promove o desenvolvimento da cultura, do esporte e do lazer; busca a integração de

seus  assistidos  no  mercado  de  trabalho;  defende  os  direitos  humanos  e  a

preservação do meio ambiente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  em  Teófilo  Otôni  pela

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.217/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.279/2012

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 a Associação Comunitária do Distrito  de Honorópolis,

com sede no Município de Campina Verde.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.279/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Distrito de Honorópolis, com sede no Município de Campina Verde,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  filantrópico,

assistencial, recreativo e educacional, que tem por escopo a melhoria das condições

de vida dos agricultores da região.

Na consecução desse propósito, a instituição organiza seus associados na defesa

de  seus  direitos  e  interesses,  além  de  desenvolver  trabalhos  sociais  atendendo

jovens e crianças.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Associação

Comunitária  do  Distrito  de  Honorópolis  em  prol  do  desenvolvimento  daquela

comunidade, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.279/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.671/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria  do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 1.671/2011 institui  o

Projeto Semeando o Verde nas escolas públicas e privadas do sistema de ensino do

Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/5/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.  A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  sua  análise  preliminar,

concluiu pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei na forma

proposta.

Cumpre,  agora,  a esta  Comissão emitir  o  seu parecer,  nos termos do art.  188,
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combinado com o art. 102, inciso VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Dia da Árvore é comemorado anualmente, em Minas Gerais, em 21 de setembro,

com base no Decreto-Lei Federal nº 55.795, de 24/2/1965. A celebração desse dia,

denominada  Festa  Anual  das  Árvores  pelo  referido  decreto-lei,  almeja  “difundir

ensinamentos  sobre  a  conservação  das  florestas  e  estimular  a  prática  de  tais

ensinamentos, bem como divulgar a importância das árvores no progresso da Pátria e

no bem-estar dos cidadãos”.

O projeto de lei em exame tem como objetivo instituir o Projeto Semeando o Verde,

por meio do qual as escolas públicas e privadas realizarão atividades de educação

ambiental no referido Dia da Árvore. Nele se estabelece que cada turma de alunos da

1ª série do ensino fundamental fará o plantio de uma árvore nativa, preferencialmente

de espécies em extinção. Assim, todo aluno terá oportunidade, ao menos uma vez ao

longo de sua vida, de participar dessa atividade.

O plantio de árvores é um ato simbólico por meio do qual se pode despertar e nutrir

nos jovens a consciência sobre a importância da conservação do meio ambiente.

Além  disso,  trata-se  de  uma atividade  prática  com  potencial  interdisciplinar  para

educação ambiental, pois permite ser trabalhada em diversas disciplinas do currículo

escolar. Atende-se, portanto, ao inciso I do § 3º do art. 8º da Lei Federal nº 9.975, de

1999, a qual prevê a “incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar,

nos diferentes níveis e modalidades de ensino”. O projeto também se coaduna com o

inciso III do art. 4º da Lei nº 15.441, de 2005, a qual prevê, no sistema estadual de

ensino, abrangendo as escolas públicas e privadas, “o incentivo à participação da

comunidade no desenvolvimento de projetos e atividades de educação ambiental”.

Como  contribuição  legística  ao  projeto  de  lei,  consideramos  adequado  que  as

medidas nele propostas sejam inseridas na Lei nº 15.441, de 2005, visto ser essa a

lei  estadual  que regulamenta  a adoção das atividades de educação ambiental  no

sistema estadual de ensino. Propomos tal alteração por meio do Substitutivo nº 1,

apresentado ao final deste parecer. A incorporação desses dispositivos em uma lei

mais ampla permitirá maior eficácia e coerência na sua execução, seguindo-se os

princípios da boa técnica legislativa. Com essa alteração, também se resolve a falta
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de  dispositivos  relativos  a  competência  para  fiscalização  e  a  sanção  pelo  não

cumprimento das obrigações constantes no projeto de lei em exame. Ressalta-se que

esse mesmo procedimento foi adotado por esta Casa em relação à tramitação do

projeto de lei que resultou na promulgação da Lei nº 16.689, de 2007, a qual inclui, na

Lei nº 15.441, de 2005, artigo prevendo a implantação de coleta seletiva nas escolas

da rede pública de ensino.

De forma a  não onerar  os  estabelecimentos  de  ensino,  bem como a  facilitar  a

logística de aquisição de mudas, acrescentamos, no texto do substitutivo, a previsão

de  que  as  mudas  e  os  insumos  necessários  ao  plantio  poderão  ser  obtidos

gratuitamente em viveiro administrado pelo poder público. Incluímos ainda a opção de

a  escola,  como  trabalho  complementar  de  educação  ambiental,  obter  sementes

nesses viveiros públicos e desenvolver as mudas na própria instituição de ensino. O

Instituto Estadual de Florestas - IEF - dispõe de estrutura para a produção de mudas,

com viveiros em todas as regiões do Estado. Em razão do custo muito reduzido para

a produção de uma muda e,  ainda,  por  se tratar  apenas de 1 muda por  classe,

acreditamos que as atividades não impactarão as despesas públicas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.671, de 2011, na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005, fica acrescida do seguinte art. 6º-

B:

“Art. 6º-B - Nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino, cada

turma  de  alunos  da  1ª  série  do  ensino  fundamental  plantará,  no  Dia  da  Árvore,

comemorado anualmente em 21 de setembro, uma muda de árvore da flora nativa do

bioma local,  preferencialmente  de  espécie  que se encontre  em  extinção,  em sua

escola ou em local por esta indicado.

§  1º  -  Na  data  referida  no  'caput',  serão  promovidas  ações  educativas

interdisciplinares sobre temas de ecologia e preservação do meio ambiente.
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§ 2º - As mudas a que se refere o 'caput' poderão ser desenvolvidas a partir de

sementes pelas próprias crianças de cada escola ou adquiridas já em condições de

plantio.

§ 3º - As mudas, sementes, insumos e orientações técnicas para as atividades a

que  se  refere  este  artigo  poderão  ser  obtidas,  gratuitamente,  em  viveiros

administrados por instituição pública do Estado.”.

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

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Luzia Ferreira, Presidente e relator - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.011/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Sem-Peixe o trecho rodoviário que especifica.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda  nº  1,  que  apresentou.  Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para  receber

parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso

XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.011/2012, em seu art. 1º, determina a desafetação do bem

público constituído pelo trecho da Rodovia Raimundo Agripino Soares -  AMG-900-

1760 - compreendido entre os Kms 12 e 13; no art. 2º, autoriza o Poder Executivo a

doá-lo  ao  Município  de  Sem-Peixe  para  a  instalação  de  apoio  operacional  da

Prefeitura e realização de atividades de interesse social da comunidade; por fim, no

art. 3º, prevê a reversão do bem ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos

contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a destinação

prevista.

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

Emenda nº 1, que destina o bem à instalação de via pública que integrará o perímetro
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urbano  do  Município  de  Sem-Peixe.  Essa  alteração  decorre  do  fato  de  que  a

transferência de domínio do Estado para o Município não altera a natureza jurídica do

referido  bem,  que  permanecerá  como  de  uso  comum  do  povo,  inserido  na

comunidade como meio de passagem pública.

As rodovias estaduais estão submetidas à jurisdição do Departamento Estadual de

Estradas de Rodagem - DER-MG -, que é uma autarquia vinculada à Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop. O art. 3º da Lei nº 11.403, de 1994,

que organiza a instituição, enumera suas atribuições, entre as quais se destaca a

competência  para  “executar,  direta  e  indiretamente,  os  serviços  de  projetos,

implantação, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas

de rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias  e portos  fluviais,  mediante

convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao

meio ambiente, nos termos da legislação própria”.

É importante esclarecer que, para a doação de determinado bem imóvel do Estado,

é imprescindível sua desafetação, ou seja, a perda de sua finalidade pública. Esta

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.

Como já ressaltado anteriormente, a doação desse trecho da Rodovia AMG-900-

1760  para  o  Município  de  Sem-Peixe  não  implicará  alteração  em  sua  natureza

jurídica, pois voltará a ser afetado com sua utilização como via urbana. A modificação

básica  incidirá  sobre  a  titularidade  do  imóvel,  que  passará  a  integrar  o  domínio

público  municipal.  Consequentemente,  o  Município  assumirá  a  responsabilidade

pelas obras de manutenção e conservação da via.

Sendo assim, entendemos que a aprovação da proposição em análise é meritória,

uma vez que vai ao encontro do interesse dos cidadãos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.011/2012, no

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

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente e relator - Duarte Bechir - Célio Moreira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2012

ATAS

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 21/8/2012

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência:  Mensagens  nºs  273,  274,  275,  276,  277,  278,  279  e  280/2012

(encaminhando emendas ao Projeto de Lei  nº  3.252/2012, os Projetos  de Lei  nºs

3.391 e 3.392/2012, os vetos às Proposições de Lei nºs 21.276, 21.281, 21.279 e

21.254 e a Proposta de Emenda à Constituição nº  38/2012,  respectivamente),  do

Governador  do Estado -  Ofícios -  2ª  Fase (Grande Expediente):  Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.393 a 3.409/2012 - Requerimentos nºs 3.547 a

3.568/2012 - Requerimento da Comissão de Turismo - Comunicações: Comunicação

do  Deputado  Adalclever  Lopes  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados

Adalclever  Lopes  e  Sávio  Souza  Cruz;  questão  de  ordem;  chamada  para

recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a continuação dos

trabalhos - Palavras do Sr. Presidente; questão de ordem - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa

- Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira

- Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Vítor Xavier - Lafayette de

Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -
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Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h8min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 273/2012*

Belo Horizonte, 9 de agosto de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, Emendas ao Projeto de Lei nº 3.252/2012, que altera a Lei n°

15.467, de 13 de janeiro de 2005, a qual, por sua vez, institui as carreiras do Grupo

de Atividades de Cultura do Poder Executivo, e dá outras providências.

A Emenda  nº  1  propõe  a  criação  do  cargo  de  Diretor  Executivo  no  âmbito  da

Fundação TV Minas - Cultural e Educativa - TV Minas, medida essa recomendada

para que - com a reestruturação prevista - viabilize-se apoio executivo à Presidência,

com a definição de políticas institucionais, planejamento, administração e captação de

recursos para projetos sociais e culturais da emissora.

A  Emenda  nº  2  propõe  adequação  do  quadro  de  cargos  em  comissão  da

Administração Superior à proposta da Emenda nº 1, estabelecendo a remuneração do

cargo criado.
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Ambas  as medidas propostas  decorrem de estudo realizado  pela  Secretaria  de

Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  em  conjunto  com  a  TV Minas,  sendo  que  o

respectivo impacto financeiro estará compatibilizado com os parâmetros da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à consideração

desse Parlamento as Emendas ora aventadas.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3252/2012

Acrescente-se o seguinte inciso III ao art. 13 do Projeto de Lei nº 3.252, de 2012:

“Art. 13 - (...)

III - um cargo de Diretor Executivo.”.

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 3252/2012

O Anexo V do Projeto de Lei nº 3.252, de 2012, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“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  os  Cargos  em  Comissão  da  Administração  Superior  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 23.8.2012.

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.252/2012. Publicada fica a mensagem em poder

da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 274/2012*

Belo Horizonte, 9 de agosto de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,
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Projeto  de  lei  que  dá  a  denominação  de  Escola  Estadual  Antonina  Fernandes

Sampaio à escola estadual de ensino fundamental situada na localidade de Janaíba,

no Município de Verdelândia.

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 a proposta do Colegiado Escolar que pretende

homenagear  Antonina  Fernandes  Sampaio,  pessoa  de  participação  ativa  na

comunidade,  admirada  por  sua  presteza,  dedicação  e  empenho  para  o

desenvolvimento do Município de Verdelândia e que acreditava na educação como

ferramenta para a melhoria da vida das pessoas que ali moravam, sendo considerada

por muitos como a personalidade de maior destaque na área da educação daquele

Município.

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.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Antonina Fernandes Sampaio, de ensino fundamental, à Escola Estadual de Ensino

Fundamental, situada na localidade de Janaíba, no Município de Verdelândia.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado da Escola

Estadual  de  Ensino  Fundamental  que,  em  reunião  realizada  no  dia  09/04/2012,

homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome de

Escola  Estadual  Antonina  Fernandes  Sampaio,  para  denominação  da  referida

unidade de ensino.

Antonina Fernandes Sampaio, natural de Riacho dos Machados, sempre foi uma

mulher de participação ativa e política na localidade onde morava, tendo contribuído

na formação e na história do Município de Verdelândia. Foi uma pessoa admirada na



491
____________________________________________________________________________

sua comunidade pela  sua presteza,  dedicação e empenho quanto  aos  interesses

voltados  para  o  desenvolvimento  de  Verdelândia.  Acreditava  na  educação  como

ferramenta  para  a  melhoria  de  vida  das  pessoas  que  ali  moravam.  Por  isso,  foi

considerada  por  muitos  como  a  personalidade  de  maior  destaque  na  área  da

educação daquele Município.

A homenageada nasceu em 6 de julho de 1924 e faleceu em 24 de novembro de

2011.

Cumpre registrar  que,  no Município de Verdelândia,  não existe estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação, ora proposta guarda plena conformidade com

os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 26 de julho de 2012.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.391/2012

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município

de Verdelândia.

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Antonina Fernandes Sampaio a escola

estadual de ensino fundamental situada na localidade de Janaíba, no Município de

Verdelândia.

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

- 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 275/2012*

Belo Horizonte, 9 de agosto de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia
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Assembleia Legislativa, projeto de lei que altera a Lei nº 18.401, de 28 de setembro

de  2009,  norma  essa  que  autorizou  o  Poder  Executivo  a  conceder  subvenção

econômica às pessoas jurídicas que contratarem egressos do sistema prisional do

Estado.

O projeto encaminhado tem como objetivo aumentar as hipóteses previstas na lei

de  incentivo  à  reinserção  ao  mercado  de  trabalho  de  condenados  pela  Justiça,

incluindo como beneficiários, além dos egressos do sistema prisional do Estado, os

condenados  em  cumprimento  de  prisão  domiciliar.  Além  disso,  o  projeto  altera  a

subvenção econômica para 2 (dois) salários mínimos mensais por contratado, valor

disponibilizado  trimestralmente  ao  contratante.  Tais  medidas  visam  ampliar  a

absorção dos egressos do sistema prisional e dos condenados em cumprimento de

prisão domiciliar pelo mercado de trabalho formal como forma de reintegração social.

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 3.392/2012

Altera a 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.

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 18.401, de 28 de setembro de 2009, passa a vigorar com

a redação que se segue:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção econômica às

pessoas jurídicas que contratarem, na forma estabelecida em regulamento, egressos

do sistema prisional do Estado e condenados em cumprimento de prisão domiciliar,

observadas as normas contidas nesta Lei, na Lei federal nº 7.210, de 11 de julho de

1984, e na Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994.”.

Art. 2º - O art. 2º da Lei nº 18.401, de 2009, passa a vigorar com a redação que se

segue:

“Art. 2º - A subvenção econômica de que trata esta Lei tem como objetivo favorecer

a reinserção social do egresso do sistema prisional do Estado e do condenado em
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cumprimento  de  prisão  domiciliar,  por  meio  de  incentivo  à  criação  de  postos  de

trabalho.”.

Art. 3º - O inciso III do art. 5º da Lei nº 18.401, de 2009, passa a vigorar com a

redação que se segue:

“Art. 5º - (...)

III - as condições para o acesso do egresso do sistema prisional e condenados em

cumprimento de prisão domiciliar do Estado ao programa a que se refere o art. 3º

desta Lei, incluindo as exigências técnicas pertinentes e a destinação de vagas às

mulheres egressas do sistema prisional do Estado e condenadas em cumprimento de

prisão domiciliar.”.

Art.  4º - O “caput” do art.  6º da Lei nº 18.401, de 2009, passa a vigorar com a

redação que se segue:

“Art.  6º  -  As pessoas jurídicas que atenderem ao disposto  nesta Lei  receberão,

trimestralmente,  subvenção  econômica,  mediante  assinatura  de  termo  de

compromisso, no valor correspondente a dois salários mínimos por mês para cada

egresso ou condenado em cumprimento de prisão domiciliar contratado, pelo tempo

que durar o contrato de trabalho.

(…) ”

Art. 5º - O art. 7º da Lei nº 18.401, de 2009, passa a vigorar com a redação que se

segue:

“Art.  7º  -  O  número  de  egressos  ou  condenados  em  cumprimento  de  prisão

domiciliar  contratados  por  pessoa  jurídica  para  fins  de  obtenção  da  subvenção

econômica  prevista  nesta  Lei  observará  a  seguinte  correlação  entre  quadro  de

empregados da contratante e número de egressos ou condenados em cumprimento

de prisão domiciliar:

I  -  de 3 a 20 empregados: 1 egresso ou condenado em cumprimento de prisão

domiciliar;

II - de 21 a 50 empregados: até 2 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

III - de 51 a 100 empregados: até 4 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;
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IV - de 101 a 150 empregados: até 6 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

V - de 151 a 200 empregados: até 8 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

VI - de 201 a 250 empregados: até 10 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

VII - de 251 a 300 empregados: até 12 egressos ou condenados em cumprimento

de prisão domiciliar;

VIII - de 301 a 350 empregados: até 14 egressos ou condenados em cumprimento

de prisão domiciliar;

IX - de 351 a 400 empregados: até 16 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

X - de 401 a 450 empregados: até 18 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar;

XI - de 451 a 500 empregados: até 20 egressos ou condenados em cumprimento de

prisão domiciliar; e

XII  -  acima  de  500  empregados:  até  5%  (cinco  por  cento)  do  quadro  de

empregados.”

Art. 6º - O art. 8º da Lei nº 18.401, de 2009, passa a vigorar com a redação que se

segue:

“Art. 8º - Havendo rescisão do contrato de trabalho firmado em decorrência desta

Lei, a pessoa jurídica que estiver recebendo a subvenção econômica poderá manter

o posto de trabalho criado, substituindo, em até trinta dias, o egresso ou condenado

em cumprimento de prisão domiciliar por outro que satisfaça os requisitos previstos

no regulamento, fazendo jus às parcelas remanescentes da subvenção econômica,

ou extingui-lo, restituindo, se for o caso, os valores recebidos previamente, de forma

proporcional, devidamente corrigidos, conforme disposto em regulamento.”.

Art. 7º - O art. 11-A da Lei nº 18.401, de 2009, passa a vigorar com a redação que

se segue:

“Art.11-A  -  Fica  instituído  o  certificado  Parceiros  da  Ressocialização,  a  ser

concedido, anualmente, às pessoas jurídicas que contratarem egressos do sistema



495
____________________________________________________________________________

prisional  e  condenados  em  cumprimento  de  prisão  domiciliar,  nos  termos  do

regulamento e observado o disposto na Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984,

e na Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994.”.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 276/2012*

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70,  da

Constituição  do  Estado,  decidi  opor  veto  total,  por  inconstitucionalidade  e  por

contrariar interesse público, à Proposição de Lei nº 21.276, que obriga os bancos de

dados,  dos  cadastros  de  consumidores  e  os  serviços  de  proteção  ao  crédito  a

comunicarem ao consumidor a inclusão do seu nome em seus registros.

Razões do veto:

De iniciativa parlamentar, a Proposição de Lei nº 21.276 visa exigir dos bancos de

dados, cadastros de consumidores, serviços de proteção ao crédito e congêneres,

que  a  inclusão  do  consumidor  nestas  listagens  seja  feita  através  de  sua  prévia

comunicação mediante carta registrada na modalidade de Aviso de Recebimento -

AR.

Dispõe o art. 1º da Proposição em análise:

“Art. 1° - Ficam os bancos de dados, os cadastros d e 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.”

Inicialmente, saliento que a competência para legislar sobre direito consumerista é

concorrente,  consoante  dispõe  o  art.  24,  inciso  V,  da  Constituição  da  República

Federativa do Brasil, cabendo à União estabelecer normas gerais sobre a matéria e
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aos Estados e Distrito Federal legislar de forma supletiva ou suplementar, conforme a

existência, ou não, de lei federal geral a respeito do tema.

Analisando a Proposição, entendo que a matéria nela tratada ultrapassa o disposto

na norma geral contida no Código de Defesa do Consumidor (CDC), mormente o art.

43 que cuida “Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores”.

Isto porque o § 2º do art.  43 do CDC estabelece que a abertura de cadastro e

dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor,

quando não solicitada por ele, não se exigindo procedimento especial para tal ato.

Entendo,  pois,  que  a  obrigatoriedade  de  comunicação  ao  consumidor  por

intermédio de carta registrada na modalidade Aviso de Recebimento -  AR não se

enquadra na hipótese de necessidade ou interesse público peculiares do Estado de

Minas Gerais. Logo, não há justificativa para o exercício da competência legislativa

concorrente suplementar do Estado nessa questão, uma vez que incide, na matéria, e

com  propriedade  e  adequabilidade  constitucional,  o  Código  de  Defesa  do

Consumidor.

Saliento  que  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  -  STJ  -  tem sido

construída  no  sentido  de  garantir  o  princípio  da  confiança  nas  relações

consumeristas,  com  decisões  que  protegem  não  somente  o  consumidor,  mas,

também, o crédito. Neste sentido, o STJ editou a súmula nº 404 que estabelece ser

dispensável a utilização de AR na comunicação ao consumidor sobre a inscrição de

seu nome em bancos de dados e cadastros.

Além disso, o art. 2º da Proposição prevê que a inclusão do nome do consumidor

inadimplente  somente  poderá  ocorrer  depois  de  cinco  dias  da  devolução  do  AR

devidamente cumprido e assinado pelo próprio consumidor.

Segundo o citado artigo:

“Art. 2° - A inclusão a que se refere o art. 1° som ente poderá ocorrer cinco dias após

a devolução do AR, devidamente assinado pelo consumidor.”

Embora a exigência da assinatura do consumidor para se considerar realizada a

comunicação possa ser medida protetiva da relação consumerista, tal medida pode

dificultar a realização da comunicação ao consumidor inadimplente que agir de má-fé,

ao se negar a receber a comunicação enviada em seu nome. Essa situação pode
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gerar insegurança ao mercado, dificultando, por conseguinte, o crédito para a maioria

dos consumidores que procuram honrar suas obrigações.

É fato que o consumidor deve merecer toda a proteção do sistema jurídico, nos

termos  estabelecidos  na  Constituição  (art.  5º,  inc.  XXXII).  Porém  a  proteção

constitucional do consumidor deve ser compatibilizada com a igual necessidade de

proteção do crédito,  sob pena de se colocar em risco a viabilidade econômica de

qualquer empreendimento nos três setores da economia nacional,  regional  e local

(agropecuária, indústria e serviços).

Já o art. 3º da Proposição estabelece:

“Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta Lei s ujeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei federal n° 8.078 , de 11 de setembro de 1990.”

Este artigo prevê que o descumprimento da Lei pelos bancos de dados, cadastros

de consumidores, serviços de proteção ao crédito e congêneres, submeterá o infrator

às sanções administrativas estipuladas pelo CDC aos fornecedores que violem os

direitos do consumidor.

Neste aspecto, entendo que o art. 3º é contrário ao interesse público, visto que faz

remissão às normas sancionatórias das relações consumeristas entre o consumidor e

o fornecedor (arts. 56 a 59) e que são, por conseguinte, inaplicáveis aos bancos de

dados, cadastros de consumidores, serviços de proteção ao crédito e congêneres.

Saliento  que o  regime das  normas sancionatórias  deve ser  claro  e  preciso,  em

nome do princípio da legalidade, da tipicidade e da segurança jurídica, o que não

ocorre no o artigo em comento.

Somado  a  esse  fato,  os  vetos  incidentes  sobre  os  dois  primeiros  artigos  da

Proposição tornam prejudicadas as disposições do art. 3º.

Conclusão:

Ante o exposto, oponho veto total à Proposição de Lei nº 21.276.

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me levam a vetar em sua totalidade a

Proposição  de  Lei  nº  21.276,  devolvendo-a,  em  obediência  à  Constituição,  ao

necessário reexame dessa Egrégia Assembleia Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 277/2012*

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2012.

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que nos termos do inciso II do art. 70 da Constituição

do Estado, decidi vetar totalmente, por inconstitucionalidade, a Proposição de Lei nº

21.281, que proíbe a cobrança de taxa para expedição e registro de diploma pelas

escolas privadas de educação básica e pelas instituições públicas de ensino superior.

Instada  a  manifestar-se  sobre  a  matéria,  a  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior se pronuncia da seguinte forma:

“(...) Diante do exposto, essa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

se manifesta contrária à Proposição de Lei em questão, uma vez que, o Governo do

Estado de Minas Gerais, não poderá legislar para Instituições Públicas Federais de

Ensino  Superior,  competência  essa  exclusiva  da  União,  valendo  dizer  que  as

Instituições  Públicas  Estaduais  de  Ensino  Superior  já  não  cobram  taxa  para

expedição e registro de diplomas.”

Razões do Veto:

A Proposição “sub examine” proíbe a cobrança de taxa para expedição e registro de

diploma pelas escolas privadas de educação básica e pelas instituições públicas de

ensino superior.

O art. 1º da proposta dispõe ser vedada às escolas privadas de educação básica e

às  instituições  públicas de  ensino  superior  a cobrança de taxa  para  expedição e

registro  de  diploma.  Infere-se  da  redação  do  dispositivo  que  o  texto  alcança  um

campo de atuação legislativa que vai além daquele permitido constitucionalmente ao

Estado, tendo em vista que a expressão “instituições públicas” pode ser interpretada

no sentido de incluir também instituições de ensino de outros entes da Federação. A

forma federativa  do  Estado brasileiro  é  prescrita  já  no  art.  1º  da  Constituição da

República,  sendo  que,  no  modelo  federativo,  os  diversos  entes  mantêm  sua

autonomia  político-administrativa.  De fato,  o  art.  18  da  Constituição  da República

reforça expressamente o caráter autônomo dos entes da Federação, o que abrange

tanto a capacidade de auto-organização, como a de autogoverno, a autolegislativa, a
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de autoadministração e a capacidade financeira. Assim sendo, é inadmissível que um

Estado-membro edite normas que possam repercutir na administração e organização

da Administração Pública indireta da União ou dos municípios.

Desse  modo,  é  inquestionável  a  impossibilidade  de  norma  estadual  tratar,

indistintamente,  da  proibição  de  cobrança  de  taxa  para  expedição  e  registro  de

diploma,  de  forma  a  alcançar  todas  as  instituições  públicas,  deixando  parecer

estarem inseridas neste rol aquelas pertencentes a outros entes da Federação.

Destarte, fica evidente que a Proposição de Lei, na forma em que se apresenta,

pode invadir a competência de outros entes federativos.

Quanto  ao  art.  2º  da  proposta,  muito  embora  se  refira  a  escolas  privadas  de

educação básica, ao fazer remissão expressa ao art.  1º, tem a sua normatividade

vinculada a este, restando, assim, prejudicado.

Da  mesma  forma,  o  art.  3º,  além  de  fazer  remissão  ao  art.  1º,  dispõe  sobre

questões  relativas  a  instituições  públicas  de  ensino  superior,  razão pela  qual  fica

vetado, nos termos já explicitados.

Diante do exposto, concluo pelo veto total da Proposição de Lei em análise.

São  essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  me  levam  a  opor  veto  total  à

Proposição  de  Lei  nº  21.281,  devolvendo-a,  em  obediência  à  Constituição,  ao

necessário reexame dessa Egrégia Assembleia Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 278/2012*

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70  da

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial à Proposição de Lei nº 21.279, que

altera a Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, que torna obrigatória a instalação de

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

bancárias e financeiras, e a 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
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estabelecimentos financeiros, por considerá-la contrária ao interesse público.

Ouvida a Secretaria de Estado de Defesa Social assim se manifestou quanto aos

dispositivos vetados:

O art. 3º-B da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, acrescido pelo art.  1º da

Proposição:

“Art. 3º-B - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidade

previstas  no  Código  de  Defesa do Consumidor  -  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11 de

setembro de 1990.”

Razões do veto:

“A proposta pretende modificar a normatização anterior, para submeter o infrator às

sanções do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre  que  a  proposição  fere  a  eficácia  punitiva  da  norma,  haja  vista  que  é

remansosa a  jurisprudência  no  sentido  de  que o objeto  tutelado,  por  se  referir  à

segurança pública,  não diz  respeito  às  relações de consumo, hipótese em que o

eventual  descumprimento  de  quaisquer  das  obrigações  ora  implementadas,  bem

como daquelas  constantes  das  Leis  nº  12.971,  de  1998,  e  nº  17.358,  de  2008,

restaria  impune,  posto  que  a  previsão  sancionadora  anterior  seria  elidida,

impossibilitando a ação do poder público estadual.”

Entendo que sujeitar a norma ao Código de Defesa do Consumidor - ao invés de

submetê-la às normas de segurança pública - torna tais dispositivos incompatíveis

com o ordenamento jurídico.

O art. 2º da Lei nº 17.358, de 18 de janeiro de 2008, com a redação dada pelo art.

2º da Proposição:

“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.”

Razões do veto:

As  razões  de  veto  ao  art.  2º,  acima  mencionado,  são  idênticas  às  que  foram

apresentadas para o art. 3º-B, tendo em vista tratarem da mesma matéria.  Nesse

sentido e por motivos técnicos, ficam reproduzidas em seguida:

“A redação proposta pretende modificar a normatização anterior, para submeter o
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infrator às sanções do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre  que  a  proposição  fere  a  eficácia  punitiva  da  norma,  haja  vista  que  é

remansosa a  jurisprudência  no  sentido  de  que o objeto  tutelado,  por  se  referir  à

segurança pública,  não diz  respeito  às  relações de consumo, hipótese em que o

eventual  descumprimento  de  quaisquer  das  obrigações  ora  implementadas,  bem

como daquelas  constantes  das  Leis  nº  12.971,  de  1998,  e  nº  17.358,  de  2008,

restaria  impune,  posto  que  a  previsão  sancionadora  anterior  seria  elidida,

impossibilitando a ação do poder público estadual.”

Entendo que sujeitar a norma ao Código de Defesa do Consumidor - ao invés de

submetê-la às normas de segurança pública - torna tais dispositivos incompatíveis

com o ordenamento jurídico.”

São  essas  as  razões  que  me  levam  a  vetar  os  dispositivos  acima  transcritos

constantes  da  Proposição  de  Lei  nº  21.279,  as  quais  ora  submeto  à  elevada

apreciação dos Senhores Membros da Assembleia Legislativa.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 279/2012*

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70  da

Constituição  do  Estado,  decidi  opor  veto  parcial,  por  inconstitucionalidade  e

contrariedade  ao  interesse  público,  à  Proposição  de  lei  tombada  sob  o  número

21.254, que 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.

I  -  Ouvido,  o Egrégio  Tribunal  de  Justiça do  Estado de Minas Gerais  assim se

manifestou quanto aos dispositivos vetados:
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Primeiro veto: Inciso I do art. 7º da Lei 15.424, de 30 de 2004, acrescido pelo art. 1º

da proposição

“Art. 7º - (...)

I  -  traslado,  anotações  determinadas por  lei,  diligências  e  gestões  essenciais  à

realização do ato notarial ou de registro;”.

Razões do Veto:

O acréscimo proposto exclui as comunicações determinadas por lei, ensejando a

sua cobrança em separado, o que geraria aumento de tributação e mais despesas a

serem suportadas pelos usuários dos serviços notariais e de registro, especialmente,

em relação ao Registro Civil das Pessoas Naturais, que pratica a grande maioria das

comunicações determinadas em lei, consoante, inclusive, o disposto nos artigos 106

e 107 da Lei Federal nº 6.015/1973.

Segundo veto: §§ 6º e 7º do art. 10 da Lei 15.424, de 2004, acrescido pelo art. 3º da

proposição

“Art. 10 - (...)

§ 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.

§ 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.”

Razões do Veto:

Em relação ao acréscimo do § 6º do art. 10 da Lei 15.424, de 2004, institui-se nova

forma de cobrança, por fotograma, de emolumentos e Taxa de Fiscalização Eletrônica

pelos atos que enumera. Entretanto, ao estabelecer que poderão ser registrados no
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Registro de Títulos e Documentos a medida viola a competência privativa da União

para  legislar  sobre  registros  públicos,  nos  termos  do  artigo  22,  inciso  XXV,  da

Constituição Federal. Ademais, a medida configuraria bis in idem, tendo em vista que

estaria  sendo cobrado,  por  duas vezes,  o mesmo ato  de  arquivamento,  já  que o

registro seria cobrado por fotograma, ao passo que o arquivamento continua sendo

cobrado por folha.

Em relação ao acréscimo do § 7º do art.  10 da Lei  15.424, de 2004, mostra-se

indevido e desnecessário, porquanto redunda o que já prevê o artigo 10, § 1º, da

própria Lei Estadual nº 15.424, de 2004. Ademais, permite a abertura de matrícula

antes do “habite-se”, o que é expressamente vedado no artigo 44 da Lei Federal nº

4.591, de 16 de dezembro de 1964, e no artigo 237-A da Lei Federal nº 6.015/1973,

além  de  contrariar  o  Aviso  nº  49/GACOR/2004  e  os  inúmeros  precedentes  da

Corregedoria-Geral de Justiça do TJMG, a exemplo da Manifestação nº 061/1999 e

do Processo nº 51700/CAFIS/2011.

Terceiro  veto:  Art.  10-A da  Lei  nº  15.424,  de  2004,  acrescido  pelo  art.  4º  da

proposição

“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.
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§  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.”

Razões do Veto:

Em relação ao acréscimo do art. 10-A da Lei 15.424, de 2004 e seus respectivos

parágrafos, entende-se que violam o pacto federativo, na medida em que adentram a

esfera de competência privativa da União, a quem compete legislar sobre registros

públicos, nos termos do artigo 22, inciso XXV, da Constituição da República, já que se

trata de norma procedimental de registros públicos, em nada se referindo à cobrança

de emolumentos ou da Taxa de Fiscalização Judiciária.

Quarto veto: Inciso V do art. 30 da Lei nº 15.424, de 2004, acrescido pelo art. 11 da

proposição

“Art. 30 - (...)

V - não enviar as informações conforme previsto no art. 49-B desta lei.”

Razões do Veto:

Em relação ao acréscimo do inciso V do art. 30 da Lei 15.424, de 2004, cumpre

ressaltar que este institui penalidade a ser aplicada às serventias extrajudiciais em

razão do descumprimento da obrigatoriedade de prestar informações à ANOREG-MG

-  Associação  dos  Notários  e  Registradores  de  Minas  Gerais  -  nos  moldes

estabelecidos pelo art.  49-B,  de que trata o art.  16  da mesma proposição de lei,

estando  eivado  de  inconstitucionalidade  e  contrariedade  ao  interesse  público,  na

medida  em  que  estabelece  ao  órgão  encarregado  de  exercer  a  fiscalização  dos

cartórios, vale dizer, ao Poder Judiciário, a incumbência de aplicar penalidade que

visa privilegiar o interesse particular de uma entidade associativa em detrimento das

demais.

Quinto veto: “Caput”, incisos I a III e § 4º do art. 33 da Lei nº 15.424, de 2004,

alterado pelo art. 13 da proposição

“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
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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.

(...)

§  4º  -  Não  havendo  a  indicação,  pelas  entidades,  de  todos  os  integrantes  da

comissão, esta poderá ser instalada com um mínimo de três componentes.”

Razões do Veto:

A medida restringe  a administração dos  recursos  do  RECOMPE -  Recursos  de

Compensação  -  a  apenas  duas  entidades  de  classe,  quais  sejam,  a  SERJUS-

ANOREG/MG  (que  formam  uma  única  instituição)  e  o  RECIVIL,  excluindo  o

SINOREG, Colégio Notarial, IRTDCPJ, IRIB, ASSOTAP e IETPB, que deveriam ser

ouvidos  sobre  a  proposta,  além  do  Ministério  Público,  que  integra  a  Comissão

Tripartite de fiscalização a que se refere o artigo 38, § 2º, da Lei Estadual nº 15.424,

de 2004.

Sexto veto: “Caput” do art. 34 da Lei nº 15.424, de 2004, alterado pelo art. 13 da

proposição

“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:”

Razões do Veto:

A proposta fixa em 8% a dedução para custeio e administração dos recursos do

RECOMPE,  gerando  assim  um  possível  aumento  nos  gastos  de  gestão,  em

detrimento das compensações, eis que atualmente a dedução é limitada em até 10%,

no máximo. A proposta, que obriga a dedução sempre em 8%, viola os princípios da

eficiência e da economicidade da administração, sendo recomendável a limitação “em

até 8%”, o que daria respaldo ao princípio da proporcionalidade.

Sétimo veto: Art. 36 da Lei nº 15.424, de 2004, alterados pelo art. 14 da proposição

“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.”

Razões do Veto:

Em relação à alteração do art.  36 da  Lei  15.424,  de 2004,  busca-se excluir  os

emolumentos  referentes  aos  atos  de  outros  serviços  notariais  ou  registrais

eventualmente anexados para fins de se contabilizar a receita bruta das serventias

deficitárias.  A  medida  viola  os  princípios  da  razoabilidade,  proporcionalidade,

isonomia e impessoalidade, que devem nortear a administração pública, porquanto

permitirá  a complementação de renda mínima de serventia  que esteja anexada a

outro serviço com alta rentabilidade e que não necessite de complementação para

sua regular prestação, prejudicando, assim, a finalidade do instituto.

Oitavo veto: Incisos I a IX e parágrafo único do art. 37 da Lei nº 15.424, de 2004,

alterados pelo art. 15 da proposição

“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
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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

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
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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.”

Razões do Veto:

As medidas propostas pelos incisos não se coadunam com o objetivo da norma,

que,  nos  termos  da  Lei  Federal  nº  10.169,  de  29  de  dezembro  de  2000,  busca

estabelecer  forma  de  compensação  aos  registradores  civis  das  pessoas  naturais

pelos  atos  gratuitos  por  eles  praticados.  Vale  dizer,  a  limitação  da  compensação

gradativa dos atos gratuitos praticados em decorrência do disposto na Lei Federal nº

9.534,  de  1997,  a  apenas  4% (quatro  por  cento)  do  saldo  superavitário  apurado

(inciso I) e a permissão, por exemplo, de utilização de vultosos 20% (vinte por cento)

para aprimoramento dos serviços notariais e de registro (inciso VIII),  além de não

encontrar previsão na legislação federal, não adentrando o campo da competência

suplementar  do  Estado  na  matéria,  viola  princípios  norteadores  da  administração

pública, desvirtuando, assim, a real finalidade do instituto da compensação ao permitir

a utilização de significativa parcela dos recursos para fins outros.

Nono veto: Nota XI da Tabela 1 do Anexo da Lei nº 15.424, de 2004, acrescida pelo

art. 17 da proposição

“NOTA XI - Na hipótese de autenticação de documento cujo original conste de meio

eletrônico,  o  ato  será  praticado  se  o  documento  trouxer  o  endereço  eletrônico

respectivo.  Conferido  o  documento  com  o  original  existente  no  meio  eletrônico  e

achado  conforme,  a  autenticação  consignará  o  seguinte:  “Conferida  e  achada

conforme,  nesta  data,  com o original  existente no meio  eletrônico e  no  endereço

registrado.”  A cobrança  será  de  uma autenticação  e  uma diligência  por  folha  de

documento autenticado.”

Razões do Veto:

A medida, ao dispor sobre o procedimento de autenticação, viola a competência
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privativa da União para legislar  sobre registros públicos, nos termos do artigo 22,

inciso XXV, da Constituição Federal.

Décimo veto: Alínea “a” do item 3 da Tabela 5 do Anexo da Lei nº 15.424, de 2004,

alterado pelo art. 17 da proposição

* - O quadro contendo a alínea “a” do item 3 da Tabela 5 do Anexo da Lei nº 15.424,

de 2004, alterado pelo art. 17 da proposição, foi publicado no “Diário do Legislativo”,

de 23.8.2012.

Razões do Veto:

Ao  prever,  além  da  intimação  pessoal,  também  a  “comunicação  eletrônica  de

registro/averbação, por qualquer meio”, a medida viola o princípio da circunscrição do

Registrador de Títulos e Documentos, em total afronta à decisão do CNJ - Conselho

Nacional  de  Justiça  e  ao  disposto  no  Aviso  nº  09/CGJ/2009.  Além  do  mais,  a

expressão “por qualquer meio” e a ausência de critérios  legais para comunicação

eletrônica  (a  exemplo  da  certificação  digital  pela  ICP-Brasil)  fere  o  princípio  da

segurança e  autenticidade necessários  à prática dos atos  notariais  e  de  registro,

consoante o disposto no artigo 1º da Lei Federal nº 8.935, de 1994.

Décimo primeiro veto: Alínea “c” do item 5 da Tabela 5 do Anexo da Lei nº 15.424,

de 2004, acrescida pelo art. 17 da proposição

* - O quadro contendo a alínea “c” do item 5 da Tabela 5 do Anexo da Lei nº 15.424,

de 2004, acrescida pelo art. 17 da proposição, foi publicado no “Diário do Legislativo”,

de 23.8.2012.

Razões do Veto:

Institui  nova  forma  de  cobrança,  por  fotograma,  de  emolumentos  e  Taxa  de

Fiscalização Eletrônica pelos atos que enumera. Entretanto, pelos mesmos motivos

informados quanto ao Art. 10, § 6º, a medida viola a competência privativa da União

para  legislar  sobre  registros  públicos,  nos  termos  do  artigo  22,  inciso  XXV,  da

Constituição Federal. Ademais, a medida configuraria bis in idem, tendo em vista que

estaria  sendo cobrado,  por  duas vezes,  o mesmo ato  de  arquivamento,  já  que o

registro seria cobrado por fotograma, ao passo que o arquivamento continua sendo

cobrado por folha.

Décimo segundo veto: Nota III da Tabela 5 do Anexo da Lei nº 15.424, de 2004,
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acrescida pelo art. 17 da proposição

“NOTA III - As certidões poderão ser fornecidas em meio magnético, desde que,

uma vez prontas,  seladas  e  subscritas  fisicamente,  sejam digitalizadas  e  também

assinadas eletronicamente, pelo titular ou escreventes autorizados da serventia, com

a utilização de e-CPF, em conformidade com a ICP-Brasil. Poderão ser emitidas e

subscritas  originariamente  em  meio  magnético  quando  criados  os  selos  de

fiscalização eletrônicos.”

Razões do Veto:

A medida visa a permitir  a emissão de certidão eletrônica. Entretanto, a primeira

parte da proposta viola totalmente a sistemática de selagem dos atos notariais e de

registro e a regra de que, para cada ato será utilizado um selo de fiscalização, eis que

enseja  a  reutilização  do  selo  de  fiscalização  físico,  que  seria  digitalizado.  Assim,

somente seria possível quando da implantação do Selo de Fiscalização Eletrônico e

com redação diferente daquela proposta.  Ademais,  a medida viola a competência

privativa  da  União para legislar  sobre registros  públicos,  consoante  o disposto no

artigo 22, inciso XXV, da Constituição Federal.

Décimo terceiro veto: Nota II  da Tabela 6 do Anexo da Lei  nº 15.424, de 2004,

acrescida pelo art. 17 da proposição

“NOTA II - Nos casos das gratuidades previstas no artigo 20, V, desta lei, deverão

ser observadas, pelo Registrador, quando da análise dos documentos apresentados,

a obediência, por parte das entidades, das normas editadas pelo Conselho Nacional

de  Assistência  Social  -  CNAS.  Em  caso de  registro  ou  averbação,  o  Registrador

deverá  emitir  certidão  constando  o  fato  de  a  entidade  ter  direito  às  gratuidades

previstas nesta lei.”

Razões do Veto:

A medida se mostra indevida e desnecessária, tendo em vista que a observância

das normas editadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS - decorre

de imposição legal. Ademais, quanto à segunda parte, a inserção de dados sobre

isenção  na  própria  certidão,  além  daqueles  relativos  ao  selo  de  fiscalização,

configuraria discriminação indesejável entre os usuários dos serviços notariais e de

registro.
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Décimo quarto  veto:  Item 1  da  Tabela  7 do  Anexo da Lei  nº  15.424,  de  2004,

alterado pelo art. 17 da proposição

* - O quadro contendo o Item 1 da Tabela 7 do Anexo da Lei nº 15.424, de 2004,

alterado  pelo  art.  17  da  proposição,  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

23.8.2012.

Razões do Veto:

A medida apresenta-se  desnecessária  em relação à  inclusão  da  habilitação  de

casamento para conversão de união estável e por determinação judicial, eis que já

abrangidos  nas  demais  hipóteses  já  previstas.  Por  outro,  ao  se  excluir  “os

arquivamentos” “e o respectivo assento” dos emolumentos próprios da habilitação, a

medida fere o disposto na Nota II da Tabela 8 do Anexo da Lei Estadual nº 15.424, de

2004, a qual veda a cobrança a título de arquivamento pelo Registrador Civil  das

Pessoas Naturais,  além de violar  o  disposto  no artigo 226,  §  1º,  da  Constituição

Federal,  segundo o qual é gratuita a celebração do casamento, entendendo-se aí

inserido  o  próprio  assento.  Ademais,  tal  fato  geraria  mais  despesas  a  serem

suportadas pelos usuários dos serviços notariais e de registro, especialmente, em

relação ao Registro Civil das Pessoas Naturais, o qual pratica a grande maioria de

seus atos em atendimento à população de baixa renda.

Décimo quinto  veto:  Item  7  da  Tabela  7  do  Anexo  da  Lei  nº  15.424,  de  2004,

alterado pelo art. 17 da proposição

* - O quadro contendo o Item 7 da Tabela 7 do Anexo da Lei nº 15.424, de 2004,

alterado  pelo  art.  17  da  proposição,  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

23.8.2012.

Razões do Veto:

A proposta apresenta-se indevida, eis que passaria a permitir a cobrança para todo

e qualquer assento de casamento, e não somente para aqueles habilitados perante

outro Oficial,  como consta do texto legislativo atual.  Além de violar  o disposto no

artigo 226, § 1º, da Constituição Federal, segundo o qual é gratuita a celebração do

casamento,  entendendo-se  aí  inserido  o  próprio  assento,  a  medida  geraria  mais

despesas a serem suportadas pelos usuários dos serviços notariais e de registro,

especialmente, em relação ao Registro Civil das Pessoas Naturais, o qual pratica a
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grande maioria de seus atos em atendimento à população de baixa renda.

Décimo sexto veto: Item 3 da Tabela 8 do Anexo da Lei nº 15.424, de 2004, alterado

pelo art. 17 da proposição

* - O quadro contendo o Item 3 da Tabela 8 do Anexo da Lei nº 15.424, de 2004,

alterado  pelo  art.  17  da  proposição,  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

23.8.2012.

Razões do Veto:

A medida se mostra indevida, desarrazoada e ilegal, porquanto institui a cobrança

de  valores  inclusive  para  busca  em  meio  eletrônico,  eis  que  atualmente  não  é

possível o registro eletrônico, ainda pendente de regulamentação, além de repassar

ao usuário dos serviços notariais e de registro despesas que seriam custeadas pela

própria serventia. Assim, a medida viola o disposto no artigo 21 da Lei Federal nº

8.935, de 1994 e no artigo 7º, inciso III, da Lei Estadual nº 15.424, de 2004. Tal fato

geraria mais despesas a serem suportadas pelos usuários dos serviços notariais e de

registro.

Décimo sétimo veto:  Item 7  da  Tabela  8  do  Anexo da Lei  nº  15.424,  de  2004,

alterado pelo art. 17 da proposição

* - O quadro contendo o Item 7 da Tabela 8 do Anexo da Lei nº 15.424, de 2004,

alterado  pelo  art.  17  da  proposição,  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

23.8.2012.

Razões do Veto:

A medida se  mostra  indevida  e  ilegal,  porquanto  institui  a  cobrança de valores

inclusive  para  processamento  eletrônico de  dados,  digitalização de documentos  e

microfilmagem,  eis  que  atualmente  não  é  possível  o  registro  eletrônico,  ainda

pendente de regulamentação, além de repassar ao usuário dos serviços notariais e

de registro despesas que seriam custeadas pela própria serventia, decorrente de sua

administração interna. Assim, a medida viola o disposto no artigo 21 da Lei Federal nº

8.935/1994 e no artigo 7º, inciso III, da Lei Estadual nº 15.424/2004. Tal fato geraria

mais  despesas  a  serem  suportadas  pelos  usuários  dos  serviços  notariais  e  de

registro.

Décimo oitavo  veto:  Item 8  da  Tabela  8  do  Anexo  da  Lei  nº  15.424,  de  2004,
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alterado pelo art. 17 da proposição

* - O quadro contendo o Item 8 da Tabela 8 do Anexo da Lei nº 15.424, de 2004,

alterado  pelo  art.  17  da  proposição,  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

23.8.2012.

Razões do Veto:

A medida se  mostra  indevida  e  ilegal,  porquanto  institui  a  cobrança de valores

inclusive  para  processamento  eletrônico de  dados,  digitalização de documentos  e

microfilmagem,  eis  que  atualmente  não  é  possível  o  registro  eletrônico,  ainda

pendente de regulamentação, além de repassar ao usuário dos serviços notariais e

de registro despesas que seriam custeadas pela própria serventia, decorrente de sua

administração interna. Assim, a medida viola o disposto no artigo 21 da Lei Federal nº

8.935, de 1994,  e contradiz o disposto no artigo 7º,  inciso III,  da Lei  Estadual  nº

15.424, de 2004. Tal fato geraria mais despesas a serem suportadas pelos usuários

dos serviços notariais e de registro.

Décimo nono veto: Item 9 da Tabela 8 do Anexo da Lei nº 15.424, de 2004, alterado

pelo art. 17 da proposição

* - O quadro contendo o Item 9 da Tabela 8 do Anexo da Lei nº 15.424, de 2004,

alterado  pelo  art.  17  da  proposição,  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

23.8.2012.

Razões do Veto:

A medida se  mostra  indevida  e  ilegal,  porquanto  institui  a  cobrança de valores

inclusive  para  processamento  eletrônico de  dados,  digitalização de documentos  e

microfilmagem,  eis  que  atualmente  não  é  possível  o  registro  eletrônico,  ainda

pendente de regulamentação, além de repassar ao usuário dos serviços notariais e

de registro despesas que seriam custeadas pela própria serventia, decorrente de sua

administração interna. Assim, a medida viola o disposto no artigo 21 da Lei Federal nº

8.935, de 1994, e no artigo 7º, inciso III, da Lei Estadual nº 15.424, de 2004. Tal fato

geraria mais despesas a serem suportadas pelos usuários dos serviços notariais e de

registro.

II - Consultada, a Secretaria de Estado de Fazenda assim se manifestou quanto ao

dispositivo vetado:
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Vigésimo veto:  Art.  49-B  da  Lei  nº  15.424,  de  2004,  acrescido  pelo  art.  16  da

proposição

“Art. 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,

custas ou emolumentos.”

Razões do Veto:

A  Constituição  da  República  de  1988  preconiza  que  a  fiscalização  judiciária

relacionada  com  a  prática  dos  atos  notariais  e  de  registro  compete  ao  Poder

Judiciário, nos termos do art. 236, § 1º, “in verbis”:

No  Estado  de  Minas  Gerais,  a  fiscalização  judiciária  da  atividade  cartorária  é

exercida pela Corregedoria-Geral de Justiça ou pelo Juiz de Direito Diretor do Foro,

conforme art. 28 da Lei nº 15.424, de 2004.

O teor do art. 49-B constante da proposição de lei em análise, ao atribuir a todas as

serventias  do  Estado a  obrigatoriedade  de  prestar  informações  à  ANOREG-MG -

Associação dos Notários e Registradores de Minas Gerais,  afronta a competência

constitucionalmente outorgada, em caráter de exclusividade, ao Poder Judiciário para

fiscalizar  a  atividade  cartorária,  resultando,  portanto,  em  manifesta

inconstitucionalidade.

É importante lembrar que, a despeito da inegável  importância da ANOREG-MG,

essa não é a única entidade de representação dos notários e registradores, uma vez

que não agrega todas as categorias cartorárias, a exemplo do Sindicato dos Oficiais

de Registro Civil de Minas Gerais - RECIVIL-MG e o Instituto dos Registradores de

Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Minas Gerais - IRTDPJ.

Dessa forma, verifica-se a prevalência do interesse particular da ANOREG-MG em

detrimento  das  demais  instituições  que  representam  os  interesses  de  todos  os

notários  e registradores do  Estado,  vale  dizer,  da  coletividade,  violando assim os

princípios da legalidade e impessoalidade.

Isso posto, evidencia-se que o art. 49-B da Lei nº 15.424, de 2004, de que trata o

art. 16 da Proposição de Lei nº 21.254, contraria o interesse público, nos termos do

inciso II do art. 70 da Constituição Estadual de 1989.
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Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar os citados dispositivos

da  Proposição  de  lei  nº  21.254,  devolvendo-a,  em  obediência  à  Constituição  do

Estado, ao necessário reexame dessa Egrégia Assembleia Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 280/2012*

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

No exercício da competência que me confere o inciso V do art. 90, da Constituição

do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação

dessa Egrégia Assembleia, proposta de emenda à Constituição que altera o art. 282

da Constituição do Estado.

A  regra  constitucional  atualmente  em  vigor  prevê  uma  contagem  de  tempo

diferenciada para os membros da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar que

integram  o  quadro  ou  serviço  de  saúde ou  veterinário  com  curso  universitário.  A

proposta tem por objetivo limitar aquela prerrogativa aos que tenham ingressado no

serviço público até 31 de dezembro de 2011.

Assim, ao fixar o prazo supracitado, a alteração promove a adaptação da norma

constitucional às novas exigências de gestão e de igualdade para o ingresso nas

carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

São  essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que me levam a  submeter  aos  seus

Nobres Pares a apensa proposta de emenda à Constituição.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 38/2012

Altera o art. 282 da Constituição do Estado.

Art.  1º  -  O art.  282 da Constituição do Estado passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 282 - O oficial do corpo, quadro ou serviço de saúde ou veterinário que possua

curso universitário e tenha ingressado na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros



516
____________________________________________________________________________

Militar  até  o  dia  31  de  dezembro  de  2011,  terá  contado  como tempo  de  efetivo

serviço,  um ano para  cada cinco anos de efetivo  serviço  prestado,  até  que esse

acréscimo perfaça o total de anos de duração do mencionado curso.”

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.”

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues e outros. Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2011 nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Aldimar  Dimas  Rodrigues,  Superintendente  Regional  da  Companhia  de

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, prestando informações

relativas ao requerimento da Comissão Especial das Enchentes encaminhado pelo

Ofício nº 1.929/2012/SGM.

Do Sr. Aluízio Davis Neto, Chefe de Gabinete do Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.230/2012, da

Comissão de Política Agropecuária.

Do  Sr.  Álvaro  Vani  Bemfica,  Diretor  da  Faculdade  de  Direito  da  Varginha,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a

requerimento  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  pelo  excelente  desempenho  da

instituição em avaliação do MEC.

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 pela assinatura de termo de cooperação entre o Poder Executivo e o

Tribunal de Justiça para a implantação da metodologia da justiça restaurativa.

Do Sr. Antônio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência  Social,  informando  a  transferência  de  recursos  financeiros  ao  Fundo

Estadual de Assistência Social. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os

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

Interno.)

Do Sr.  Braulio  Braz,  Secretário  de Esportes, prestando informações relativas ao

Requerimento  n° 2.901/2012,  do  Deputado  Marques  Abr eu.  (-  Anexe-se  ao
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Requerimento nº 2.901/2012.)

Do Sr. Breno Henrique Avelar de Pinho Simões, Secretário de Saúde em exercício e

Gestor do SUS, prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.924/2012, da

Comissão de Saúde.

Do Sr. Dijon Moraes Junior, Reitor da Uemg, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.402/2012 , da Comissão do Trabalh o.

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  Presidente  da  Cemig,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 3.388/2012, da Comissã o de Direitos Humanos.

Da Sra. Eliana Piola, Coordenadora Especial de Políticas Públicas para Mulheres

da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  cumprimentando  esta  Casa  pelos

resultados  dos  trabalhos  da  Comissão  Especial  da  Violência  contra  a  Mulher  e

solicitando  apoio  na  aprovação  de  orçamento  destinado  às  políticas  para  as

mulheres, no PPAG. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

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  Sr.  Gilberto  Fernandes  de  Araújo,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Itamarandiba,  encaminhando  cópia  da  moção de pesar  formulada por  essa Casa

Legislativa pelo falecimento do Sr. João Bosco Campos Filho, ocorrido em 21/7/2012.

(- Ciente. Publique-se.)

Da  Sra.  Ivane  S.  Furtado,  Chefe  da  Assessoria  Parlamentar  (substituta)  do

Ministério  da  Justiça,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº

3.267/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  José  Elcio  dos  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  prestando

informações  relativas  ao  convite  formulado  pela  Comissão  de  Transporte  para

participar de audiência pública dessa Comissão, em 13/8/2012, encaminhado pelo

Ofício nº 2.112/2012/SGM. (- À Comissão de Transporte.)

Do  Sr.  José  Elcio  dos  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 3.188/2012, da Comissão de Transporte.

Do José Sarney, Presidente do Senado Federal, prestando informações relativas ao
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Requerimento nº 3.466/2012, da Comissão de Saúde.

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

Horizonte (5), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 2.858, 2.861,

2.864  e  2.867/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  e  3.124/2012,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Marcelo Aguiar, Secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do

Trabalho e Emprego, informando a liberação dos recursos financeiros que menciona,

referente a parcela de  convênio celebrado entre o Estado e esse Ministério.  (-  À

Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição

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

Do Sr. Marcelo Augusto Freire Maia, Gerente de Mercado da Ultragaz, prestando

informações relativas ao requerimento da Comissão de Transporte encaminhado pelo

Ofício nº 1.933/2012/SGM.

Do Sr. Marcelo Eduardo Freitas, Chefe da Delegacia de Polícia Federal em Montes

Claros,  prestando informações relativas ao  requerimento  da Comissão de Direitos

Humanos encaminhado pelo Ofício nº 1.927/2012/SGM.

Da Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil,  encaminhando  as

respostas dos órgãos do Poder  Executivo ao pleito apresentado em audiência do

segmento  das  empresas  de  transporte  fretado  de  passageiros  com  o  Vice-

Governador e os Deputados que menciona, realizada em 5/6/2012. (- À Comissão de

Transporte.)

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

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.056 e  3.057/2012, da Comissão de

Participação Popular, 3.092/2012, da Comissão de Segurança Pública, 3.136/2012,

da Comissão de Transporte, e 3.198/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Maria de Fátima Braz, Diretora-Geral do Hospital Regional Antônio Dias, da

Fhemig,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 3.224/2012,  da

Comissão de Saúde. (- Anexe-se ao Requerimento n° 3 .224/2012.)

Do Sr. Paulo Eduardo Rocha Brant, Presidente da Cenibra, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.240/2012, do Deputad o Délio Malheiros.

Do  Sr.  Pedro  Wilson  Guimarães,  Secretário  de  Recursos  Hídricos  e  Ambiente
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Urbano, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Minas e

Energia encaminhado pelo Ofício nº 1.426/2012/SGM.

Do  Sr.  Sérgio  Paulo  Campos,  Prefeito  Municipal  de  Fronteira,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.226/2012,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.226/2012.)

Da Sra. Vanilda Souza Bueno, da Organização do Meio Ambiente e da Cidadania

de Cambuí, encaminhando abaixo-assinado solicitando urgente tratamento de esgoto

no Município e revitalização do Rio das Antas. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

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 3.393/2012

Dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório e sua transmissão

ao vivo, por meio da internet, no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Todo  processo  licitatório  realizado  pelos  órgãos  e  entidades  da

administração pública estadual  direta e indireta será gravado em áudio e vídeo e

transmitido,  por  meio da internet,  no Portal  da transparência do Estado de Minas

Gerais.

Art.  2º  -  Para  efeito  do  disposto  no  art.  1º  desta  lei,  a  gravação  abrangerá  os

procedimentos  de  abertura  dos  envelopes  contendo  a  documentação  relativa  à

habilitação dos concorrentes, de verificação da conformidade de cada proposta com

os requisitos do edital e de julgamento e classificação das propostas de acordo com

os critérios de avaliação constantes do edital.

Parágrafo  único  -  Excluem-se  do  disposto  nesta  lei  os  processos  licitatórios

realizados por meio de pregões eletrônicos na internet.

Art. 3º - A gravação em áudio e vídeo do processo licitatório será arquivada.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2012.
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Ana Maria Resende

Justificação: Este projeto de lei é de suma importância em decorrência da nova lei

da transparência em vigor no nosso país.

A publicidade e a moralidade, previstas no art. 37 da Constituição Federal, são dois

dos princípios que regem a administração pública.

O desenvolvimento tecnológico, com o advento da internet, tornou mais rápido o

acesso a dados e informações que antes eram acessíveis apenas a uma reduzida

parcela da população.

Com a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua transmissão ao

vivo no  Portal  da Transparência do Estado de Minas Gerais,  a sociedade poderá

acompanhar a tramitação desses processos e verificar em tempo real se os preceitos

estabelecidos na Lei nº 8.666, de 1993 - Lei de Licitações -, estão sendo cumpridos.

Em  contrapartida,  a  administração  pública  terá  a  oportunidade  de  garantir  maior

publicidade e moralidade à gestão dos recursos públicos.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres colegas  na aprovação deste

projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.394/2012

Dispõe sobre a emissão da segunda via de certidão de nascimento, casamento ou

óbito, via sistema eletrônico, nos cartórios de registro civil do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  cartórios  de  registro  civil  do  Estado  disponibilizarão  aos  usuários

formulário  via  sistema  eletrônico,  para  emissão  da  segunda  via  de  certidão  de

nascimento, casamento ou óbito.

Art. 2º - O valor a ser cobrado pelo serviço será o mesmo adotado para a emissão

da segunda via nos cartórios.

Art. 3º - O documento será enviado pelo correio, via Sedex ou carta registrada mais

simples.

Parágrafo único - O usuário terá ainda a opção de retirar o documento no balcão do

cartório escolhido para a emissão.
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Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2012.

Ana Maria Resende

Justificação:  O  presente  projeto  pretende  oferecer  aos  usuários  um  sistema

eletrônico para a emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento ou

óbito.

A novidade do sistema integrado é que os interessados poderão pedir a certidão via

internet,  através  do  “site”  do  registro  civil  e  optar  por  baixar  um arquivo  em  seu

computador ou recebê-la, impressa, em qualquer um dos cartórios de registro civil do

Estado.

Hoje  o  usuário  deverá  ir  ao  cartório  onde  se  encontra  o  documento  e  pedir  a

segunda via. Se estiver em outra cidade, o documento será enviado pelo correio.

Diante do exposto, o que se propõe com a criação deste “site” é economizar tempo

e facilitar a vida da população mineira, com menos burocracia.

Conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.395/2012

Fica instituído no calendário oficial do Estado o Dia Estadual da Mobilização para o

Registro Civil de Nascimento, a ser celebrado anualmente em 25 de outubro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  no  calendário  oficial  do  Estado  o  Dia  Estadual  da

Mobilização para o Registro Civil de Nascimento, a ser celebrado anualmente em 25

de outubro.

Art.  2º  -  Todos  os  anos,  a  quarta  semana  de  novembro  será  consagrada  à

mobilização para o registro civil de nascimento.

Art. 3º - As atividades alusivas ao dia e à semana de mobilização de que trata esta

lei passam a integrar o calendário oficial do Estado.

Art. 4º - Os objetivos da Semana Estadual da Mobilização para o Registro Civil de
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Nascimento são:

I  -  mobilizar  a  sociedade em geral  e  o  poder  público  quanto  à  importância  do

registro civil de nascimento e da respectiva certidão;

II  -  estimular  mães  e  pais  a  registrarem  seus  filhos  imediatamente  após  o

nascimento;

III - incentivar a criação de postos de registro civil em maternidades e hospitais;

IV - promover o registro tardio de crianças, adultos e idosos e o fornecimento de

certidão de nascimento a quem necessitar;

V  -  desenvolver  ações  específicas  visando  à  erradicação  do  sub-registro  de

nascimento no Estado.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2012.

Ana Maria Resende

Justificação:  O registro civil  de nascimento é o primeiro documento de validade

jurídica de uma pessoa. Somente com a certidão de nascimento a pessoa obtém os

demais documentos, como carteira de identidade, carteira de trabalho, o CPF, o título

de eleitor e, ainda, matrícula escolar, atendimento de saúde, programas sociais do

governo, previdência social e outros. É ainda o documento civil que abre a primeira

porta para os direitos de cidadania.

O projeto de lei  apresentado visa instituir  o Dia Estadual da Mobilização para o

Registro Civil de Nascimento, a ser celebrado, anualmente, no dia 25 de outubro, com

o objetivo de mobilizar a sociedade em geral e o poder público quanto à importância

do registro e certidão de nascimento; estimular mães e pais a registrarem seus filhos

imediatamente após o nascimento; incentivar a criação de postos de registro civil em

maternidades  e  hospitais;  e  promover  os  registros  tardios  de  crianças,  adultos  e

idosos, visando à erradicação do sub-registro de nascimento no Estado.

A Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXXVI, assegura a gratuidade do registro

civil de nascimento, direito reforçado com a publicação da Lei Federal nº 9.534, de

10/12/1997. Entretanto, apesar da gratuidade dessa ação, milhares de crianças não

são registrados no primeiro ano de vida no Brasil.

Daí a necessidade de mobilizar e conscientizar a sociedade em geral e o poder
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público  quanto  à  importância  do  registro  civil  de  nascimento,  direito  de  todos  os

brasileiros.

Conto com o apoio dos nobres colegas na aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.396/2012

Institui o dia 18 de novembro como o Dia do Barroco Mineiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituído o dia 18 de novembro como  o Dia do Barroco Mineiro, a ser

comemorado anualmente.

Parágrafo único - O Estado promoverá ou estimulará anualmente a realização de

atividades com o objetivo de preservar,  valorizar  e divulgar  o patrimônio histórico,

artístico e cultural vinculado ao barroco mineiro, à obra de Antônio Francisco Lisboa ,

o Aleijadinho, e de seus seguidores.

Art.  2° -  Fica  declarado  o  ano  de  2014  como  o  ano  d e  comemoração  do

Bicentenário da Imortalidade de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.

§  1° -  Com  o  objetivo  de  planejar  e  acompanhar  as  a tividades  atinentes  à

comemoração a que se refere este  artigo será constituído um grupo de trabalho,

integrado por  pessoas  de notório  saber  nos  campos  artístico,  cultural  e  turístico,

designadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do Estado, por órgãos afins e pela

sociedade civil, nos termos do regulamento desta lei.

§ 2° - Entre as diversas ações a serem planejadas, deverão estar as seguintes:

a) realização de painéis e exposições;

b) concursos e premiações variados;

c) apresentações cênicas ou performativas;

d) excursões pedagógicas, com visitações guiadas;

e) debates sobre a obra de Aleijadinho e sua influência no Estado, no País e

no mundo;

f) avaliação de iniciativas variadas, com vistas à preservação do patrimônio e

ao estímulo ao turismo cultural.

§ 3° -  O grupo de trabalho será constituído por ato  da Secretaria de Estado de
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Cultura no prazo de até noventa dias da data de aprovação desta lei.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2012.

Dinis Pinheiro

Justificação:  Antônio  Francisco  Lisboa,  mais  conhecido  como  Aleijadinho,  é

considerado um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. Sua obra tem

reconhecimento internacional, seja como arquiteto, entalhador ou estatuário.

Apesar da carência de informações sobre sua vida pessoal, não restam dúvidas de

que  seu doloroso final  de  vida  ocorreu  no  dia  18/11/1814.  Durante  sua trajetória

produtiva, além de sua obra pessoal, deixou outro grande legado, influenciando toda

uma geração de artistas, marcados pelos estilos rococó e barroco.

Para ajudar na divulgação e preservação desse diversificado patrimônio cultural,

propomos  a  instituição  simbólica  do  dia  18  de  novembro  como  Dia  do  Barroco

Mineiro.

Já em 2014 Minas Gerais e o mundo celebrarão o bicentenário do falecimento do

Aleijadinho. Relembrar a data de falecimento desse artista maior de Minas Gerais, do

Brasil e do mundo é sobretudo contribuir para a imortalização de sua figura e de sua

obra. Vale lembrar também que em 2014 teremos a Copa do Mundo de Futebol no

Brasil, e Belo Horizonte acolherá seleções e milhares de visitantes do interior e do

exterior.  Assim,  ao  propormos  este  projeto  de  lei,  buscamos  iniciar  um  amplo

processo  de  mobilização  em  torno  da  valorização  do  patrimônio  cultural  mineiro,

herança que torna singular o nosso Estado no contexto da federação brasileira.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.397/2012

Dispõe sobre a cobrança de valores para a formação de pessoa com deficiência

condutora de veículos automotores e elétricos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Esta lei disciplina a cobrança de valores  para a formação de pessoa com

deficiência condutora de veículos automotores e elétricos.

Art. 2° - O processo de formação, especialização e habilitação de condutores, que
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abrange realização de exames, expedição de documentos de habilitação, realização

de cursos de formação, bem como qualquer procedimento para renovação, adição e

mudança  de  categoria  para  pessoas  com  deficiência  não  poderá  sofrer  qualquer

distinção  de  valores  em  relação  a  condutores  que  não  sejam  pessoas  com

deficiência.

Parágrafo  único  -  Admite-se  a  distinção  de  valores  apenas  para  formação  de

condutor entre categorias diferentes, conforme classificação estabelecida no Código

de Transito Brasileiro.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: Esta proposição legislativa visa adequar a cobrança de valores para

formação  de  pessoas  com  deficiência  que,  buscando  ampliar  sua  autonomia  e

mobilidade,  iniciam processo para adquirir  uma carteira de habilitação para dirigir

veículos.

Atualmente  a  formação  de  pessoa  com  deficiência  condutora  de  veículos  está

disciplinada na Resolução 168 do Contran, de 14/12/2004, que “estabelece Normas e

Procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a

realização dos exames,  a expedição de documentos de habilitação,  os cursos de

formação, especializados, de reciclagem e dá outras providências”. Observa-se, em

seu art. 21:

“Art. 21- O Exame de Direção Veicular para candidato portador de deficiência física

será  considerado  prova  especializada  e  deverá  ser  avaliado  por  uma  comissão

especial,  integrada  por,  no  mínimo  um  examinador  de  trânsito,  um médico  perito

examinador e um membro indicado pelo Conselho Estadual de Trânsito - Cetran ou

Conselho de Trânsito do Distrito Federal - Contradife, conforme dispõe o inciso VI do

art. 14 do CTB.

Parágrafo  único  -  O  veículo  destinado  à  instrução  e  ao  exame  de  candidato

portador  de  deficiência  física  deverá  estar  perfeitamente  adaptado  segundo  a

indicação da  Junta  Médica  Examinadora  podendo ser  feito,  inclusive,  em  veículo

disponibilizado pelo candidato.”.
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Em sede constitucional, trânsito e transporte inserem-se na seara de competências

legislativas  privativas  da  União,  exercendo-se  através  do  Código  de  Trânsito

Brasileiro, que dispõe no art. 22:

“Art. 22 - Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do

Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

( ... )

II  -  realizar,  fiscalizar  e  controlar  o  processo  de  formação,  aperfeiçoamento,

reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem,

Permissão para Dirigir  e Carteira Nacional de Habilitação,  mediante delegação do

órgão federal competente;”.

Neste  desiderato,  o  processo  de  formação  de  condutores  está  submetido  aos

órgãos  executivos  Estaduais  e  do  DF  observando,  por  consentâneo  lógico,  as

disposições do Sistema Nacional de Trânsito (Art. 5° do CTB).

Destarte, o procedimento para formar condutores é exercido pelo Estado membro e

este,  com  respaldo  na  competência  material  comum  de  proteção  e  garantia  das

pessoas com deficiência deve, portanto, garantir que estes tenham acesso igualitário

ao processo de sua formação como condutor. É incoerente a cobrança de valores

desiguais e, se esta houvesse, deveria se dar de forma a beneficiar as pessoas com

deficiência, e não onerar ainda mais as suas condições.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

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

PROJETO DE LEI Nº 3.398/2012

Dispõe sobre a adoção de sistema de cobertura de telhado branco nas edificações

do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Nas edificações construídas,  direta ou  indiretamente,  pelo  Estado será

implantado sistema de cobertura de telhado branco, exceto nos casos em que razões

de  ordem  técnica,  administrativa  ou  financeira  recomendem  a  utilização de  outro

sistema.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação:  A  utilização  de  telhados  brancos  está  diretamente  relacionada  à

economia de energia e à queda da temperatura ambiente em edificações e imóveis, o

que  representa  a  racionalização  do  uso  de  energia  em  equipamentos  como  ar-

condicionado e ventiladores. Isso ocorre por um motivo simples: a luz branca é a que

mais reflete a luz solar.

Um estudo desenvolvido pelo laboratório  americano Lawrence Berkeley National

concluiu que 100m² de superfícies pintadas com cores claras podem compensar a

emissão  de  10  toneladas  de  CO2 na  atmosfera.  Seus  efeitos  são  maiores  nas

grandes  aglomerações  urbanas,  onde  60%  da  superfície  é  formada  por  áreas

escuras, como tetos, calçadas e pistas, o que faz com que o calor seja absorvido em

grande intensidade, aumentando a sensação de calor.

Estudos indicam ainda que a adoção do telhado branco permite reduzir em até 90%

o fluxo de calor em ambientes internos.

No Brasil, um país de dimensões continentais e, em especial, Minas Gerais, que

possui clima predominantemente tropical, a adoção desse tipo de cobertura mostra-

se extremamente aconselhável para a economia de energia elétrica e, portanto, para

a redução nas emissões de gases de efeito estufa.

Nestes termos, conto com a 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 3.399/2012

Dispõe sobre a implantação e a manutenção de cadastro com informações sobre as

pessoas com deficiência no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O Poder Público implantará e manterá cada stro com informações sobre as

pessoas com deficiência no Estado.

Parágrafo  único  -  Considera-se  pessoa  com  deficiência  aquela  que  tem

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, os
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quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 2° - O cadastro de que trata esta lei tem os s eguintes objetivos:

I  -  identificar,  mapear  e  cadastrar  o  perfil  socioeconômico  e  as  condições  da

educação,  saúde,  emprego,  habitação  e  modalidade  urbana  das  pessoas  com

deficiência;

II - fornecer subsídios para a formulação e a execução de políticas públicas que

promovam a acessibilidade e a inclusão social das pessoas com deficiência.

Art. 3° - O cadastro de que trata esta lei será com posto por informações fornecidas

pelas Secretarias de Estado de Educação, de Saúde e de Trabalho e Emprego, sob a

responsabilidade da Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com

Deficiência - Caade.

Art. 4° - O Poder Público realizará campanhas de di vulgação do cadastro de que

trata esta lei.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2012.

Sargento Rodrigues

Justificação: O projeto visa implantar e manter um cadastro com informações sobre

as pessoas com deficiência no Estado. Esta é uma demanda antiga e foi apresentada

na  5ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência desta Casa, realizada em 4/4/2012.

A proposição define o conceito de pessoa com deficiência e estabelece os objetivos

do  cadastro.  Além  disso,  determina  que  as  informações  serão  fornecidas  pelas

Secretarias  de Estado de Educação,  de Saúde e de  Trabalho e  Emprego,  sob a

responsabilidade da Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com

Deficiência - Caade.

O  cadastro  é  uma  importante  ferramenta  para  mapear,  quantitativa  e

qualitativamente, o segmento das pessoas com deficiência,  de forma a traçar seu

perfil socioeconômico e suas condições de educação, saúde, emprego, habitação e

mobilidade urbana.

Os dados organizados no cadastro serão um instrumento valioso para subsidiar
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ações específicas e adequadas a cada tipo de deficiência, bem como para formular e

executar políticas públicas sistêmicas, que promovam acessibilidade e inclusão social

das pessoas com deficiência. O cadastro permitirá também o acesso a dados mais

atualizados.

Lembramos que para o sucesso desse cadastro será fundamental  que o  Poder

Pública realize campanhas para divulgá-lo, como prevê o projeto ora apresentado.

A garantia dos direitos das pessoas com deficiência transforma a realidade social,

melhora a sua qualidade de vida e diminui as desigualdades que sua condição pode

acarretar.  Certos  de  que  o  projeto  contribui  para  o  fortalecimento  das  políticas

públicas destinadas à pessoa com deficiência, contamos com o apoio desta Casa

Legislativa para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

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

PROJETO DE LEI Nº 3.400/2012

Declara de utilidade pública da Associação Novo Viver, 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 Novo Viver, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2012.

Vanderlei Miranda

Justificação: A Associação Novo Viver, com sede no Município de Belo Horizonte, é

uma entidade não governamental sem fins lucrativos, criada em 19/4/2008, com a

finalidade de promover a inclusão social, promoção da assistência social, educação

básica, profissionalizante, superior, cursos livres e transculturais.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à Associação melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades, uma vez que a entidade atende aos requisitos

da Lei nº 12.972, de 1998. Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos pares

para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.401/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Lésbicas,  Gays,  Bissexuais  e

Transgêneros - MGB - , com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Lésbicas,  Gays,

Bissexuais e Transgêneros - MGB -, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2012.

Rômulo Veneroso

Justificação: A Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros - MGB -

desenvolve importante trabalho de interesse público na luta contra a homofobia e em

defesa  da  garantia  dos  direitos  previstos  na  Constituição  da  República  aos

homossexuais.  Um de seus  objetivos  é focar  as  ações afirmativas  como eixo  da

promoção dos Direitos Humanos, da cultura da paz e do combate à violência e à

discriminação homofóbica.

Conforme documentação anexa,  a Associação preenche os  requisitos  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/98, para declaração de utilidade pública, razão pela qual contamos

com o apoio dos nobres membros desta Casa para aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.402/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Esperança - Acone -,

com sede no Município de Águas Formosas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  Nova

Esperança - Acone -, com sede no Município de Águas Formosas.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2012.
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João Leite

Justificação: A Associação Comunitária Nova Esperança, fundada em 14/1/98, com

sede no Município de Águas Formosas, é uma entidade sem fins lucrativos que tem

como  objetivo  principal  a  implementação  de  projetos  na  área  social,  visando  o

desenvolvimento sustentável da comunidade.

A Associação tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da

população,  motivo  pelo  qual  acreditamos  que  o  seu  reconhecimento  como  de

utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem realizando.

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 3.403/2012

Dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Poder Executivo a

doá-lo ao Município de Ponte Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  desafetado  o  trecho  da  Rodovia  MG-44 5  compreendido  entre  o

quilômetro zero e o quilômetro dois.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Ponte Nova 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 Ponte Nova e destina-se à instalação de apoio operacional da

Prefeitura e a atividades de interesse social da comunidade.

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 Reuniões, 21 de agosto de 2012.

Gustavo Valadares

Justificação:  A Rodovia  MG-445  faz  a  ligação  da  BR-120  até  o  Município  de
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Guaraciaba, do entroncamento do Distrito de Vau-Açu, Município de Ponte Nova, até

à sede de Guaraciaba, iniciando-se nos exatos limites do Distrito de Vau-Açu, onde a

ocupação do solo urbano segue o traçado da rodovia há várias décadas.

O  Município  editou  a  Lei  Municipal  nº  3.660,  de  26/3/2012,  que estabeleceu  a

delimitação do perímetro urbano no Distrito de Vau-Açu, compreendendo o trecho que

se deseja desafetar. 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-445 compreendido entre o Km 0 e o Km 2.

Tendo em vista que o trecho já integra o perímetro urbano municipal, e possui todas

as características necessárias para intervenções urbanas, inclusive estando em pleno

processo de urbanização,  torna-se  de  grande importância  que Ponte Nova 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.

Pelo  mérito  deste  Projeto,  espero,  pelo  apoio  dos  nobres  colegas  da  Casa

Legislativa Mineira.

- 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 3.404/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio

Verde Grande, com sede no Município de Francisco Sá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Rurais do

Vale do Rio Verde Grande, com sede no Município de Francisco Sá.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2012.

Tadeu Martins Leite

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio Verde Grande foi

constituída em 12/2/2006, tendo como sede o Município de Francisco Sá. É uma

entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos sendo sua diretoria composta por

pessoas idôneas e não remuneradas pelo cargo que exercem.
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De acordo  com  o  seu  estatuto,  suas  finalidades  principais  são  o  fomento  e  a

racionalização das atividades agropecuárias com especial ênfase na divulgação de

matérias relacionadas a técnicas de produção e manejo, mercado e preços, melhoria

de qualidade e de produtividade, entre 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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.405/2012

Dispõe sobre a remarcação da área e perímetro do Parque Estadual Serra do Ouro

Branco, nos Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica a área e o perímetro do Parque Estadual Serra do Ouro Branco, nos

Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto, criado pelo Decreto estadual nº 45.180, de

21 de setembro de 2009, remarcado de acordo com o Memorial Descrito no Anexo I.

Art.  2º  -  A remarcação  a  que  se  refere  o  art  1º  visa  adequar  as  áreas  cujas

características ambientais, sociais e econômicas não justificam a sua manutenção no

referido Parque Estadual.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2012.

Célio Moreira

Justificação: O Parque Estadual Serra do Ouro Branco foi criado pelo Governo de

Minas Gerais pelo decreto 45.180 de 2009 e está localizado nos Municípios de Ouro

Branco e Ouro Preto, com uma área prevista de 7.520,7888ha (sete mil, quinhentos e

vinte  hectares,  setenta  e  oito  ares  e  oitenta  e  oito  centiares),  com  perímetro  de

67.517,77m (sessenta e sete mil, quinhentos e dezessete metros e setenta e sete

centímetros).

Até o momento não houve a criação efetiva do Parque, tampouco ajuizamento de

ações judiciais necessárias à desapropriação de imóveis que virão a integrá-lo, assim
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como os proprietários não foram indenizados.

A região do Parque se encontra em estado de abandono, sujeita às intempéries

climáticas, incêndios, queimadas e devastação.

Na ocasião da criação do Parque Estadual  Serra do Ouro Branco,  foi  realizado

estudo  pela  Organização  não-governamental  (“TerraBrasilis”),  com  definição  das

áreas de interesse ambiental. Neste estudo já foi previsto que as áreas que ora se

exclui da unidade de conservação não se prestam à sua formação principal, inclusive

por se tratarem de áreas antropizadas.

Destarte, faz-se necessária a readequação do desenho inicial da referida Unidade

de Conservação, a esta incorporando novas áreas de relevante interesse ecológico

ou cênico, em detrimento daquelas que, inicialmente associadas ao Parque da Serra

do Ouro Branco, não apresentam mais tais características.

A correção de imprecisões de limites alterando o território inicial do Parque Estadual

é possível e desejável para atender o interesse público.

Assim, é de todo recomendável que se altere o perímetro do Parque, assegurando-

se a preservação de áreas com maior importância ambiental e menor custo social

naquela região.

ANEXO

Memorial Descritivo

Descreve este memorial uma área situada no local denominado Morro do Bule, no

município de Ouro Preto, de propriedade de Mineração Geral do Brasil.

Tem início vértice 001 na intersecção de divisas entre o Parque da Serra de Ouro

Branco  e  o  decreto  de  lavra  2918/36,  de  coordenadas  E-638382.3813;  N-

7737257.5391, deste, segue com azimute de 5º 4l'12" e uma distância de 208,947m

(duzentos  e  oito  metros  e  noventa  e  quatro  centímetros)  até  o  ponto  002  de

coordenadas  E-638403.0851,  N-7737465.4581,  confrontando  neste  trecho  com  a

poligonal do decreto de lavra 2918/36, deste, segue com azimute de 11 º 26' 11" e

uma distância de 613,899 (seiscentos e treze metros e oitenta e nove centímetros)

até  o  ponto  003  de  coordenadas  E-638524.8102,  N-7738067.1690,  confrontando

neste trecho com a poligonal do decreto de lavra 2918/36 deste, segue com azimute

de 44º 22' 45" e uma distância de 99,964m (noventa e nove metros e noventa e seis
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centímetros)  até  o  ponto  004  de  coordenadas  E-638594.7260,  N-7738138.6164,

confrontando neste trecho com a poligonal do decreto de lavra 2918/36 deste, segue

com azimute de 90º 4l'  16" e uma distância de 191,938m (cento e noventa e um

metros  e  noventa  e  três  centímetros)  até  o  ponto  005  de  coordenadas  E-

638786.6510,  N-7738136.3126,  confrontando  neste  trecho  com  a  poligonal  do

decreto de lavra 2918/36 deste, segue com azimute de 70º l5' 41" e uma distância de

121,751m (cento e vinte e um metros e setenta e cinco centímetros) até o ponto 006

de coordenadas E-638901.2485 , N-7738177.4318, confrontando neste trecho com a

poligonal do decreto de lavra 2918/36 deste, segue com azimute de 55º 36' 11" e uma

distância de 202,967m (duzentos e dois metros e noventa e seis centímetros) até o

ponto  007 de coordenadas  E-639068.7257,  N-7738292.0926 ,  confrontando neste

trecho com a poligonal do decreto de lavra 2918/36deste, segue com azimute de 268º

51' 11" e uma distância de 183,970m (cento e oitenta e três metros e noventa e sete

centímetros)  até  o  ponto  008  de  coordenadas  E-638884.7923,  N-7738288.4100,

confrontando neste trecho com a poligonal do decreto de lavra 2918/36deste, segue

com azimute de 320º 32' 11" e uma distância de 296,951m (duzentos e noventa e seis

metros  e  noventa  e  cinco  centímetros)  até  o  ponto  009  de  coordenadas  E-

638696.0531,  N-7738517.6652,  confrontando  neste  trecho  com  a  poligonal  do

decreto de lavra 2918/36 deste, segue com azimute de 270º 59' 11" e uma distância

de 221,963m (duzentos e vinte e um metros e noventa e seis centímetros) até o ponto

010  de  coordenadas  E-638474.1221,  N-7738521.4862,  confrontando  neste  trecho

com a poligonal do decreto de lavra 2918/36 deste, segue com azimute de 269º 56'

17" e uma distância de 222,128m (duzentos e vinte e dois metros e doze centímetros)

até  o  ponto  011  de  coordenadas  E  -638251.9940,  N-7738521.2460,confrontando

neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue

com azimute de 1º 59' 31" e uma distância de 25,029m (vinte e cinco metros e dois

centímetros)  até  o  ponto  012  de  coordenadas  E-638252.8640,  N-7738546.2600,

confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)

deste, segue com azimute de l2º 53' 05" e uma distância de 58,478m (cinquenta e

oito  metros  e  quarenta  e  sete  centímetros)  até  o  ponto  013  de  coordenadas  E-

638265.9040,  N-7738603.2660,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra
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2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 356º 48' 53" e uma

distância de 26,292m (vinte e seis metros e vinte e nove centímetros) até o ponto 014

de coordenadas  E-638264.4430,  N-7738629.5180,  confrontando neste  trecho com

decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geraldo Brasil) deste, segue com azimute de

331º58'20" e uma distância de 28,101m (vinte e oito metros e dez centímetros) até o

ponto  015 de coordenadas  E-638251.2380,  N-7738654 .3240,  confrontando neste

trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com

azimute de 304º 49' 14" e uma distância de 54,806m (cinquenta e quatro metros e

oitenta  centímetros)  até  o  ponto  016  de  coordenadas  E-638206.2450,  N-

7738685.6190, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração

Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  274º  l8'  41"  e  uma  distância  de

114,474m (cento e quatorze metros e quarenta e sete centímetros) até o ponto 017 de

coordenadas  E-638092.0940,  N-7738694.2250,  confrontando  neste  trecho  com

decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de

267º 53'  25" e uma distância de 57,235m (cinquenta e sete metros e vinte e três

centímetros)  até  o  ponto  018  de  coordenadas  E-638034.8970,  N-7738692.1180,

confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)

deste, segue com azimute de 302º 05' 43'e uma distância de 49,671m (quarenta e

nove metros  e sessenta  e  sete  centímetros)  até o ponto 019 de coordenadas E-

637992.8170,  N-7738718.5100,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra

2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 319º 36' 02" e uma

distância de 78,370m (setenta e oito metros e trinta e sete centímetros) até o ponto

020  de  coordenadas  E-637942.0240,  N:7738778.1930,  confrontando  neste  trecho

com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute

de  332º  17'  15"  e  uma distância  de  44,056m (quarenta  e  quatro  metros  e  cinco

centímetros)  até  o  ponto  021  de  coordenadas  E-637921.5360,  N-7738817.1960,

confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)

deste, segue com azimute de 292º 38' 49" e uma distância de 26,591m (vinte e seis

metros  e  cinquenta  e  nove  centímetros)  até  o  ponto  022  de  coordenadas  E-

637896.9950,  N-7738827.4350,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra

2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 273º 4l' 50” e uma
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distância de 87,384m (oitenta e sete metros e trinta e oito centímetros) até o ponto

023  de  coordenadas  E-637809.7920,  N-7738833.0700,  confrontando  neste  trecho

com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geraldo Brasil) deste, segue com azimute

de 251º 25' 09" e uma distância de 55,771m (cinquenta e cinco metros e setenta e

sete centímetros) até o ponto 024 de coordenadas E-637756.9280, N-7738815.2990,

confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)

deste, segue com azimute de 227º 57' 41” e uma distância de 50,813m (cinquenta

metros e oitenta e um centímetros) até o ponto 025 de coordenadas E-637719.1894,

N-7738781.2730,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra  2918/36

(Mineração  Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  254º  06'  35”  e  uma

distância de 46,005m (quarenta e seis metros) até o ponto 026 de coordenadas E

-637674.9420,  N-7738768.6770,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra

2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 304º 12' 40” e uma

distância de 72,795m (setenta e dois metros  e setenta e nove centímetros) até o

ponto  027  de  coordenadas  E-637614.7420,  N-7738809.6060,  confrontando  neste

trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com

azimute de 340º 44' 56” e uma distância de 30,011m (trinta metros e um centímetro)

até  o  ponto  028  de  coordenadas  E-637604.8470,  N-7738837.9390,  confrontando

neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue

com azimute de 4º 02, 02” e uma distância de 45,089m (quarenta e cinco metros e

oitenta  e  nove  centímetros)  até  o  ponto  029  de  coordenadas  E-637608.0190,  N-

7738882.9170, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração

Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  329º  41'  09"  e  uma  distância

de26,522m (vinte e seis metros e cinquenta e dois centímetros) até o ponto 030 de

coordenadas  E-637594.6320,  N-7738905.8130,  confrontando  neste  trecho  com

decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de

359º 26' 48" e uma distância de 42,551m (quarenta e dois metros e cinquenta e cinco

centímetros)  até  o  ponto  031  de  coordenadas  E-637594.2210,  N-7738948.3620,

confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)

deste,  segue com azimute de 20º 17'  33" e uma distância de 40,281m (quarenta

metros e vinte e oito centímetros) até o ponto 032 de coordenadas E-637608.1910, N-
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7738986.1430, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração

Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  357º  04'  25"  e  uma distância  de

83,247m (oitenta e três  metros e vinte  e quatro centímetros) até o ponto 033 de

coordenadas  E  -637603.9410,  N-7739069.2820,  confrontando  neste  trecho  com

decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de

3l9º 26'  39"  e uma distância de 59,644m (cinquenta e nove metros  e sessenta e

quatro  centímetros)  até  o  ponto  034  de  coordenadas  E-637565.1610,  N-

7739114.5980, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração

Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  343º  30'  37"  e  uma distância  de

99,050m  (noventa  e  nove  metros  e  cinco  centímetros)  até  o  ponto  035  de

coordenadas  E-637537.0460,  N-7739209.5750,  confrontando  neste  trecho  com

decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de

310º 36' 26” e uma distância de 19,183m (dezenove metros e dezoito centímetros)

até  o  ponto  036  de  coordenadas  E-637522.4823,  N-7739222.0607,  confrontando

neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue

com azimute de 240º 32' 10" e uma distância de 41,211m (quarenta e um metros e

vinte  e  um  centímetros)  até  o  ponto  037  de  coordenadas  E-637486.6009,  N-

7739201.7899,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco

deste, segue com azimute de 213º 33' 11" e uma distância de 77,987m (setenta e

sete  metros  e  noventa  e  oito  centímetros)  até  o  ponto  038  de  coordenadas  E-

637443.4970, N-7739136.7975, confrontando neste trecho com Parque da Serra de

Ouro Branco deste, segue com azimute de 203º 26' 10" e uma distância de 99,983m

(noventa  e  nove  metros  e  noventa  e  oito  centímetros)  até  o  ponto  039  de

coordenadas  E-637403.7308,  N-7739045.0624,  confrontando  neste  trecho  com

Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 4º 15' 10" e uma

distância de 192,419m (cento e noventa e dois metros e quarenta e um centímetros)

até  o  ponto  040  de  coordenadas  E-637418.0004,  N-7739236.9524,  confrontando

neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 286º

36'  20"  e  uma  distância  de  84,398m  (oitenta  e  quatro  metros  e  trinta  e  nove

centímetros)  até  o  ponto  041  de  coordenadas  E-637337.1220  ,  N-7739261.0720,

confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)
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deste, segue com azimute de 325º 40' 57" e uma distância de 32,642m (trinta e dois

metros  e  sessenta  e  quatro  centímetros)  até  o  ponto  042  de  coordenadas  E-

637318.7190,  N-7739288.0320,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra

2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 342º 35' 00" e uma

distância de 64,289m (sessenta e quatro metros  e vinte e oito  centímetros) até o

ponto  043 de coordenadas  E-637299.4760 ,  N-7739349.3740,  confrontando neste

trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com

azimute de 316º 22' 02'e uma distância de 24,152m (vinte e quatro metros e quinze

centímetros)  até  o  ponto  044  de  coordenadas  E-637282.8100,  N-7739366.8550,

confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)

deste, segue com azimute de 334º 10' 28" e uma distância de 35,481m (trinta e cinco

metros  e  quarenta  e  oito  centímetros)  até  o  ponto  045  de  coordenadas  E-

637267.3530,  N-7739398.7930,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra

2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 7º 56' 39" e uma

distância de 38,413m (trinta e oito metros e quarenta e um centímetros) até o ponto

046 de coordenadas E-637272.6620,  N-7739436.8380 ,  confrontando neste trecho

com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute

de l8º 34' 16” e uma distância de 111,752m (cento e onze metros e setenta e cinco

centímetros)  até  o  ponto  047  de  coordenadas  E-637308.2530,  N-7739542.7710  ,

confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)

deste, segue com azimute de 340º 36' 29” e uma distância de 2l,582m (vinte e um

metros  e  cinquenta  e  oito  centímetros)  até  o  ponto  048  de  coordenadas  E-

637301.0870,  N-7739563.1290  ,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra

2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 308º 37' 17" e uma

distância  de 47,353m (quarenta e sete metros  e trinta e cinco centímetros)  até o

ponto  049 de coordenadas  E-637264.0900,  N-7739592.6860 ,  confrontando neste

trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com

azimute  de  290º  49'  39"  e  uma distância  de  46,456m (quarenta  e  seis  metros  e

quarenta e cinco centímetros) até o ponto 050 de coordenadas E-637220.6690, N-

7739609.2040, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração

Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  304º  35'  33'e  uma  distância  de
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40,966m  (quarenta  metros  e  noventa  e  seis  centímetros)  até  o  ponto  051  de

coordenadas  E-637186.9450,  N-7739632.4620,  confrontando  neste  trecho  com

decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de

346º 45' 15'e uma distância de 40,1 17m (quarenta metros e onze centímetros) até o

ponto  052  de  coordenadas  E-637177.7530,  N-7739671.5120,  confrontando  neste

trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com

azimute  de  355º  12'  35"  e  uma distância  de  50,077m  (cinquenta  metros  e  sete

centímetros)  até  o  ponto  053  de  coordenadas  E-637173.5710,  N-7739721.4150,

confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)

deste, segue com azimute de l5º 34' 27" e uma distância de 76,078m (setenta e seis

metros  e  sete  centímetros)  até  o  ponto  054  de  coordenadas  E-637193.9970,  N-

7739794.7000, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração

Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  22º  40'  59"  e  uma  distância  de

158,918m (cento e cinquenta e oito metros e noventa e um centímetros) até o ponto

055  de  coordenadas  E-637255.2530,  N-7739941.3380,  confrontando  neste  trecho

com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute

de 343º 35' 59'e uma distância de 40,549m (quarenta metros e cinquenta e quatro

centímetros)  até  o  ponto  056  de  coordenadas  E-637243.8040,  N-7739980.2380,

confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)

deste,  segue com  azimute  de  8º  02'  27”  e  uma distância  de  177,415m  (cento  e

setenta e sete metros e quarenta e um centímetros) até o ponto 057 de coordenadas

E-637268.6210,  N-7740155.9090, confrontando neste trecho com decreto de lavra

2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 55º 04' 17" e uma

distância de 131,379m (cento e trinta e um metros e trinta e sete centímetros) até o

ponto  058  de  coordenadas  E-637376.3350,  N-7740231.1310,  confrontando  neste

trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com

azimute de 29º 19' 25" e uma distância de 43,839m (quarenta e três metros e oitenta

e  três  centímetros)  até  o  ponto  059  de  coordenadas  E-637397.8050,  N-

7740269.3530, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração

Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 348º 43' 25” e uma distância de 28,909

m (vinte e nove metros e noventa centímetros) até o ponto 060 de coordenadas E-
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637392.1520,  N-7740297.7040,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra

2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 310º 40' 57” e uma

distância de 44,248m (quarenta e quatro metros e vinte e quatro centímetros) até o

ponto  061  de  coordenadas  E-637358.5970,  N-7740326.5480,  confrontando  neste

trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com

azimute de 272º 39' 44" e uma distância de 20,517m (vinte metros e cinquenta e um

centímetros)  até  o  ponto  062  de  coordenadas  E-637338.1020,  N-7740327.5010,

confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)

deste, segue com azimute de 267º 35' 19” e uma distância de 198,968m (cento e

noventa e oito metros e noventa e seis centímetros) até o ponto 063 de coordenadas

E-637139.3100,  N-7740319.1300, confrontando neste trecho com decreto de lavra

2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 268º l8' 16" e uma

distância de 82,093m (oitenta e dois metros e nove centímetros) até o ponto 064 de

coordenadas  E-637057.2523,  N-7740316.7008,  confrontando  neste  trecho  com

decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de

259º 4l' 43” e uma distância de 128,629m (cento e vinte e oito metros e sessenta e

dois centímetros) até o ponto 065 de coordenadas E-636930.6973, N-7740293.6908,

confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)

deste, segue com azimute de 247º 22' 48” e uma distância de 74,782m (setenta e

quatro  metros  e  setenta  e  oito  centímetros)  até  o  ponto  066 de coordenadas  E-

636861.6674,  N-7740264.9283,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra

2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 249º 26' 38" e uma

distância de 49,149m (quarenta e nove metros e quatorze centímetros) até o ponto

067  de  coordenadas  E-636815.6474,  N-7740247.6708,  confrontando  neste  trecho

com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute

de 243º 26' 06 e uma distância de 25,726m (vinte e cinco metros e setenta e dois

centímetros)  até  o  ponto  068  de  coordenadas  E-636792.6374,  N-7740236.1658,

confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)

deste, segue com azimute de 186º 20'25" e uma distância de 52,091m (cinquenta e

dois metros e nove centímetros) até o ponto 069 de coordenadas E-636786.8849, N-

7740184.3933, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração
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Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  l84º  45'  49"  e  uma  distância  de

69,269m (sessenta  e nove metros  e vinte  e seis  centímetros)  até  o ponto 70  de

coordenadas  E-636781.1324,  N-7740115.3633,  confrontando  neste  trecho  com

decrete de lavra 2918136 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de

187º 07'  30" e uma distância de 46,378m (quarenta e seis metros e trinta e sete

centímetros)  até  o  ponto  071  de  coordenadas  E-636775.3799,  N-7740069.3433,

confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)

deste, segue com azimute de 191º' 18' 36" e uma distância de 58,664m (cinquenta e

oito  metros  e  sessenta  e  seis  centímetros)  até  o  ponto  072  de  coordenadas  E-

636763.8749,  N-7740011.8183,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra

2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 180º 00' 00" e uma

distância de 51,772m (cinquenta e um metros e setenta e sete centímetros) até o

ponto  073  de  coordenadas  E-636763.8749,  N-7739960.0458,  confrontando  neste

trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com

azimute de 165º. 57’ 50”,  e uma distância de 47,436m (quarenta e sete metros e

quarenta  e três  centímetros)  até o ponto 074 de coordenadas E-636775.3799,  N-

7739914.0258, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração

Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  l86º  20’  25"  e  uma  distância  de

52,091m  (cinquenta  e  dois  metros  e  nove  centímetros)  até  o  ponto  075  de

coordenadas  E-636769.6274,  N-7739862.2533,  confrontando  neste  trecho  com

decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de

213º' 41' 24" e uma distância de 41,481m (quarenta e um metros e quarenta e oito

centímetros)  até  o  ponto  076  de  coordenadas  E-636746.6174,  N-7739827.7384,

confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)

deste, segue com azimute de 206º 33' 54" e uma distância de 51,451m (cinquenta e

um  metros  e  quarenta  e  cinco  centímetros)  até  o  ponto  077  de  coordenadas  E-

636723.6074,  N-7739781.7184,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra

2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 236º l8' 36” e uma

distância de 62,222m (sessenta e dois metros e vinte e dois centímetros) até o ponto

078  de  coordenadas  E-636671.8349,  N-7739747.2034,  confrontando  neste  trecho

com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute
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de 240º 56' 43" e uma distância de 33,996m (trinta e três metros e noventa e nove

centímetros)  até  o  ponto  079  de  coordenadas  E-636642.1163,  N-7739730.6930,

confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)

deste,  segue com  azimute  de  190º  08'  10"  e  uma distância  de  80,057m  (oitenta

metros  e  cinco  centímetros)  até  o  ponto  080 de  coordenadas  E-636628.0271,  N-

7739651.8846,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco

deste, segue com azimute de 239º 22' 10" e uma distância de 228,961m (duzentos e

vinte e oito metros e noventa e seis centímetros) até o ponto 081 de coordenadas E-

636431.0127, N-7739535.2289, confrontando neste trecho com Parque da Serra de

Ouro Branco deste, segue com azimute de 268º 03' 10” e uma distância de 41,992m

(quarenta  e  um  metros  e  noventa  e  nove  centímetros)  até  o  ponto  082  de

coordenadas  E-636389.0441,  N-7739533.8020,  confrontando  neste  trecho  com

Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 241º 23' 10" e uma

distância de 150,974m (cento e cinquenta metros e noventa e sete centímetros) até o

ponto  083  de  coordenadas  E-636256.5087,  N-7739461.4998,  confrontando  neste

trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 253º 18'

10"  e  uma  distância  de74,987m  (setenta  e  quatro  metros  e  noventa  e  oito

centímetros)  até  o  ponto  084  de  coordenadas  E-636184.6832,  N-7739439.9550,

confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com

azimute de 237º 52'  10" e uma distância de 206,964m (duzentos e seis metros e

noventa  e seis  centímetros)  até  o  ponto  085 de coordenadas  E-636009.4176,  N-

7739329.8810,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco

deste, segue com azimute de 261º 00'  10" e uma distância de 142,975m (cento e

quarenta  e  dois  metros  e  noventa  e  sete  centímetros)  até  o  ponto  086  de

coordenadas  E-635868.2013,  N-7739307.5217,  confrontando  neste  trecho  com

Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 268º 38' 10" e uma

distância de 45,992m (quarenta e cinco metros e noventa e nove centímetros) até o

ponto  087  de  coordenadas  E-635822.2222,  N-7739306.4271,  confrontando  neste

trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 238º 05'

10"  e  uma  distância  de  41,992m  (quarenta  e  um  metros  e  noventa  e  nove

centímetros)  até  o  ponto  088  de  coordenadas  E-635786.5769,N-7739284.2279,
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confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com

azimute de 132º 30' 50" e uma distância de 98,982m (noventa e oito metros e noventa

e  oito  centímetros)  até  o  ponto  089  de  coordenadas  E-635713.6151,  N-

7739217.3385,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco

deste, segue com azimute de 209º 4l' 10" e uma distância de 62,989m (sessenta e

dois  metros  e  noventa  e  oito  centímetros)  até  o  ponto  090  de  coordenadas  E-

635682.4198,N-7739162.6166, confrontando neste trecho com Parque da Serra de

Ouro Branco deste, segue com azimute de 176º 41' 11" e uma distância de 174,969m

(cento e setenta e quatro metros e noventa e seis centímetros) até o ponto 091 de

coordenadas  E-635692.5337,  N-7738987.9394,  confrontando  neste  trecho  com

Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 191º 29' 10" e uma

distância de 55,990m (cinquenta e cinco metros e noventa e nove centímetros) até o

ponto  092  de  coordenadas  E-635681.3841,  N-7738933.0704,  confrontando  neste

trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 208º 27'

l0” e uma distância de 23,995m (vinte e três metros e noventa e nove centímetros) até

o ponto 093 de coordenadas E-635669.9517, N-7738911.9730, confrontando neste

trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 231º 57'

11" e uma distância de 27,995m (vinte e sete metros e noventa e nove centímetros)

até  o  ponto  094  de  coordenadas  E-635647.9054,  N-7738894.7193,  confrontando

neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 242º

37'  10"  e  uma  distância  de  38,993m  (trinta  e  oito  metros  e  noventa  e  nove

centímetros)  até  o  ponto  095  de  coordenadas  E-635613.2804,  N-7738876.7864,

confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com

azimute de 270º 58' 11" e uma distância de 24,995m (vinte e quatro metros e noventa

e  nove  centímetros)  até  o  ponto  096  de  coordenadas  E-635588.2883,  N-

7738877.2095,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco

deste, segue com azimute de 275º 54' 11” e uma distância de 107,98m (cento e sete

metros  e  noventa  e  oito  centímetros)  até  o  ponto  097  de  coordenadas  E-

635480.8796, N-7738888.3146, confrontando neste trecho com Parque da Serra de

Ouro Branco deste, segue com azimute de 277º 54' 10' e uma distância de 36,993m

(trinta e três metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 098 de coordenadas
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E-635444.2373, N-7738893.4011, confrontando neste trecho com Parque da Serra de

Ouro Branco deste, segue com azimute de 241º 32' 11" e uma distância de 186,967m

(cento e oitenta e seis  metros  e noventa e seis  centímetros)  até o ponto 099 de

coordenadas  E-635279.8706,  N-7738804.2920,  confrontando  neste  trecho  com

Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 241º 34' 11”' e uma

distância de 6,998m (seis metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 100 de

coordenadas  E-635273.7158,  N-7738800.9599,  confrontando  neste  trecho  com

Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 254º 21' 37" e uma

distância de 22,556m (vinte e dois metros e cinquenta e cinco centímetros) até o

ponto  101  de  coordenadas  E-635251.9944,  N-7738794.8790,  confrontando  neste

trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 178º38'

11” e uma distância de 223,961m (duzentos e vinte e três metros e noventa e seis

centímetros)  até  o  ponto  102  de  coordenadas  E-635257.3244,  N-7738570.9814,

confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com

azimute de 139º 58' 11" e uma distância de 807,860m (oitocentos e sete metros e

oitenta  e  seis  centímetros)  até  o  ponto  103  de  coordenadas  E-635776.9338,  N-

7737952.3990,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco

deste, segue com azimute de 105º 11’ 11” e uma distância de 47,991m (quarenta e

sete  metros  e  noventa  e  nove  centímetros)  até  o  ponto  104  de  coordenadas  E-

635823.2496, N-7737939.8270, confrontando neste trecho com Parque da Serra de

Ouro Branco deste, segue com azimute de 168º 49'11” e uma distância de 48,991m

(quarenta  e  oito  metros  e  noventa  e  nove  centímetros)  até  o  ponto  105  de

coordenadas  E-635832.7489,  N-7737891  .7653,  confrontando  neste  trecho  com

Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de l49º 24' 12" e uma

distância de 28,995m (vinte e oito metros e noventa e nove centímetros) até o ponto

106  de  coordenadas  E-635847.5072,  N-7737866.8072,  confrontando  neste  trecho

com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 110º 36' 11" e

uma distância de 46,992m (quarenta e seis metros e noventa e nove centímetros) até

o ponto 107 de coordenadas E-635891.4935, N-7737850.2711, confrontando neste

trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 119º l0'11"

e uma distância de 43,992m (quarenta e três metros e noventa e nove centímetros)
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até  o  ponto  108  de  coordenadas  E-635929.9067,  N-7737828.8292,  confrontando

neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 107º

34'  11"  e  uma distância  de  58,989m  (cinquenta  e  oito  metros  e  noventa  e  oito

centímetros)  até  o  ponto  109  de  coordenadas  E-635986.1448,  N-7737811.0220,

confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com

azimute de 140º 27' 11" e uma distância de 123,978m (cento e vinte e três metros e

noventa  e  sete  centímetros)  até  o  ponto  110 de coordenadas E-636065.0831,  N-

7737715.4215,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco

deste, segue com azimute de 168º 44' 11" e uma distância de24,995m (vinte e quatro

metros  e  noventa  e  nove  centímetros)  até  o  ponto  111  de  coordenadas  E-

636069.9653, N-7737690.9072, confrontando neste trecho com Parque da Serra de

Ouro Branco deste, segue com azimute de 133º 27' 11”e uma distância de 154,973m

(cento e cinquenta e quatro metros e noventa e sete centímetros) até o ponto 112 de

coordenadas  E-636182.4663,  N-7737584.3224,  confrontando  neste  trecho  com

Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de l57º 06' 12" e uma

distância de 30,994m (trinta metros e noventa e nove centímetros) até o ponto l13 de

coordenadas  E-636194.5255,  N-7737555.7699,  confrontando  neste  trecho  com

Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 212º 07' 12' e uma

distância de 236,959m (duzentos e trinta e seis metros e noventa e cinco centímetros)

até  o  ponto  114  de  coordenadas  E-636068.8863,  N-7737354.8604,  confrontando

neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 141º

32'  11”  e  uma distância  de  46,991m  (quarenta  e  seis  metros  e  noventa  e  nove

centímetros)  até  o  ponto  l15  de  coordenadas  E-636098.1161,  N-7737318.0655,

confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com

azimute de 176º 20' 12" e uma distância de 39,993m (trinta e nove metros e noventa

e  nove  centímetros)  até  o  ponto  116  de  coordenadas  E-636100.6714,  N-

7737278.1540,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco

deste, segue com azimute de 147º 14' 12" e uma distância de 210,963m (duzentos e

dez  metros  e  noventa  e  seis  centímetros)  até  o  ponto  117  de  coordenadas  E-

636214.8391, N-7737100.7518, confrontando neste trecho com Parque da Serra de

Ouro Branco deste, segue com azimute de 150º 54' 12" e uma distância de 511,9l2m
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(quinhentos  e  onze  metros  e  noventa  e  um  centímetros)  até  o  ponto  118  de

coordenadas  E-636463.7744,  N-7736653.4422,  confrontando  neste  trecho  com

Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 183º 07' 12" e uma

distância de 188,967m (cento e oitenta e oito metros e noventa e seis centímetros)

até  o  ponto  119  de  coordenadas  E-636453.4892 ,  N-7736464.7544,  confrontando

neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 188º

39'  12"  e  uma  distância  de  38,993m  (trinta  e  oito  metros  e  noventa  e  nove

centímetros)  até  o  ponto  120  de  coordenadas  E-636447.6224,  N-7736426.2049,

confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com

azimute de 165º 00' 12" e uma distância de 241,958m (duzentos e quarenta e um

metros  e  noventa  e  cinco  centímetros)  até  o  ponto  121  de  coordenadas  E-

636510.2319,N-7736192.4868, confrontando neste trecho com Parque da Serra de

Ouro Branco deste, segue com azimute de 172º 15' 12" e uma distância de 57,990m

(cinquenta  e  sete  metros  e  noventa  e  nove  centímetros)  até  o  ponto  122  de

coordenadas  E-636518.0486,  N-7736135.0258,  confrontando  neste  trecho  com

Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 140º 12' 13" e uma

distância de 55,990m (cinquenta e cinco metros e noventa e nove centímetros) até o

ponto  123  de  coordenadas  E-636553.8860,  N-7736092.0071,  confrontando  neste

trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 101º 53'

13" e uma distância de 237,959m (duzentos e trinta e sete metros e noventa e cinco

centímetros)  até  o  ponto  124  de  coordenadas  E-636786.7430,  N-7736042.9924,

confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com

azimute de 99º 28' 31" e uma distância de 228,961m (duzentos e vinte e oito metros e

noventa  e seis  centímetros)  até  o  ponto  125 de coordenadas  E-637012.5804,  N-

7736005.3005,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco

deste, segue com azimute de 117º 45' 13" e uma distância de 173,970m (cento e

setenta e três reais e noventa e sete centímetros) até o ponto 126 de coordenadas E-

637166.5374, N-7735924.2878, confrontando neste trecho com Parque da Serra de

Ouro Branco deste, segue com azimute de 110º 51' 13" e uma distância de 64,989m (

sessenta  e  quatro  metros  e  noventa  e  oito  centímetros)  até  o  ponto  127  de

coordenadas  E-637227.2694,N-7735901  .1529,  confrontando  neste  trecho  com
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Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 97º 58' 13" e uma

distância de 226,962m (duzentos e vinte e seis metros e noventa e seis centímetros)

até  o  ponto  128 de coordenadas  E-637452.0391,  N-7735869 .6829,  confrontando

neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 67º

15' 13" e uma distância de 435,927m (quatrocentos e trinta e cinco metros e noventa

e  dois  centímetros)  até  o  ponto  129  de  coordenadas  E-637854.0623,  N-

7736038.2364,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco

deste,  segue com azimute de 87º 14'  13" e uma distância de 162,973m (cento e

sessenta  e  dois  metros  e  noventa  e  sete  centímetros)  até  o  ponto  130  de

coordenadas  E-63  801  6.8460,  N-7736046 .0929,  confrontando neste  trecho com

Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 112º 02' l3” e uma

distância de 140,976m (cento e quarenta metros e noventa e sete centímetros) até o

ponto  131  de  coordenadas  E-638147.5235,  N-7735993.1981,  confrontando  neste

trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 71º 03'

13" e uma distância de 161,973m cento e sessenta e um metros e noventa e sete

centímetros)  até  o  ponto  132  de  coordenadas  E-638300.7215,  N-7736045.7885,

confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com

azimute de 34º 48' 12" e uma distância de 458,925m (quatrocentos e cinquenta e oito

metros  e  noventa  e  dois  centímetros)  até  o  ponto  133  de  coordenadas  E-

638562.6589, N-7736422.6187, confrontando neste trecho com Parque da Serra de

Ouro Branco deste, segue com azimute de 14º 35' 12" e uma distância de 230,962m

(duzentos  e  trinta  metros  e  noventa  e  seis  centímetros)  até  o  ponto  134  de

coordenadas  E-638620.8257,  N-7736646.1367,  confrontando  neste  trecho  com

Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 5º 16' 12" e uma

distância de 108,982m (cento e oito metros e noventa e oito centímetros) até o ponto

135  de  coordenadas  E-638630.8357,  N-7736754.6583,  confrontando  neste  trecho

com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 335º 01’12” e

uma distância de 120,980m (cento e vinte metros e noventa e oito centímetros) até o

ponto  136  de  coordenadas  E-638579.7455,  N-7736864.3215,  confrontando  neste

trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 299º 17'

12"  e  uma distância de 123,979m (cento e vinte e três  metros  e  noventa e sete
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centímetros)  até  o  ponto  137  de  coordenadas  E-638471.6123,  N-7736924.9698,

confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com

azimute de 318º 03' 12" e uma distância de 38,993m (trinta e oito metros e noventa e

nove centímetros) até o ponto 138 de coordenadas E-638445.5474, N-7736953.9720,

confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com

azimute de 352º 43' 12" e uma distância de 70,988m (setenta metros e noventa e oito

centímetros)  até  o  ponto  139  de  coordenadas  E-638436.5519,N-7737024.3881,

confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com

azimute de 330º 36' 12" e uma distância de 133,978m (cento e trinta e três metros e

noventa  e sete centímetros)  até  o ponto  140 de coordenadas E-638370.7882,  N-

7737141.1 155,  confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco

deste,  segue com  azimute  de  5º  41'  12"  e  uma distância  de  116,999m (cento  e

dezesseis metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 001 de coordenadas E-

638382.3813 , N-7737257.5391, ponto onde originou-se esta descrição, confrontando

neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco, perfazendo se assim uma área

de 856,32ha (oitocentos e cinquenta e seis hectares e trinta e dois centiares), e um

perímetro  de  14.981,52m  (quatorze  mil,  novecentos  e  oitenta  e  um  metros  e

cinquenta e dois centímetros).

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.406/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de portas giratórias, com detector de

metais, nas portarias dos teatros e cinemas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Esta lei  dispõe sobre a instalação de por tas giratórias com detector de

metais no acesso das antessalas dos teatros e cinemas, com capacidade mínima de

quinhentas pessoas, e dá outras providências.

Art. 2° - Os cinemas localizados nos “shopping cent ers”, bem como os teatros, com

capacidade mínima de quinhentas pessoas no âmbito do Estado ficam obrigados a

instalar portas giratórias com detectores de metais no acesso das antessalas.

§ 1° - O ingresso de toda e qualquer pessoa em cine mas e teatros, sem exceção,
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está condicionado à passagem por uma porta giratória com detector de metais.

§ 2° - A pessoa que se negar a passar pelos equipam entos não poderá ter acesso

às dependências do estabelecimento.

Art. 3° - O “shopping center” ou o estabelecimento que tiver mais de uma sala de

cinema poderá ter uma porta giratória para o acesso de todas as salas.

Art. 4° - Caberá ao Poder Executivo regulamentar es ta lei em todos os aspectos

necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 5°. Esta lei entra em vigor cento e oitenta di as da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2012.

Arlen Santiago

Justificação: É público e notório que os cinemas vêm passando por uma onda de

violência nunca antes vista. Os usuários são agredidos com facas, armas de fogo,

entre  tantos  outros  objetos.  Em  decorrência  do  ingresso  desses  materiais,  maus

feitores  dão  continuidade  à  prática  de  atos  infracionais  no  interior  de

estabelecimentos que deveriam ser usados para um momento de descontração.

Está comprovado, com fundamento na experiência em segurança pública, que os

detectores de metais, acrescidos da inspeção dos pertences em aparelhos de raios-

X, podem coibir a entrada de objetos que sirvam de apoio ao cometimento desses

atos infracionais.

Nossa  proposta  se  desenvolve  nessa direção:  tornar  obrigatória  a  inspeção  de

pertences  e  a  passagem  de  todos  pelos  portais  detectores  de  metais  antes  de

adentrar um estabelecimento.

Na certeza  de que nossa iniciativa  se constitui  em aperfeiçoamento oportuno e

relevante  para  o  ordenamento  jurídico  estadual,  esperamos  poder  contar  com  o

valioso apoio dos nobres pares em favor de sua aprovação nesta Casa.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.407/2012

Declara de utilidade pública a Associação Presbiteriana de Educação - APE -, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Presbiteriana  de

Educação - APE -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2012.

Rosângela Reis

Justificação:  A Associação  Presbiteriana  de  Educação  -  APE  -,  com  sede  no

Município  de  Ipatinga,  em  funcionamento  desde  2009,  é  uma  entidade  civil  de

finalidade educacional,  sem fins lucrativos, que mantém o Colégio Presbiteriano e

atende crianças de até seis anos de idade residentes na região do Bairro Bom Retiro.

Tem por objetivo levar até essas crianças os benefícios da educação, como forma de

melhorar a qualidade de vida e as condições sociais de suas famílias por meio da

oferta  de  ensino  de  excelência.  Dessa  forma,  colabora  com  o  desenvolvimento

cognitivo das crianças, contribuindo para seu pleno desenvolvimento educacional nas

fases futuras de sua formação.

Diante do exposto, considerando que a entidade atende plenamente os requisitos

para  sua declaração de utilidade pública,  espero  contar  com o  apoio  dos  nobres

pares desta Casa Legislativa para a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.408/2012

Declara de utilidade pública a Associação Arca de Noé, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2012.

João Vítor Xavier

Justificação: A Associação Arca de Noé, com sede no Município de Belo Horizonte,

é uma sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter educacional,
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cultural e assistencial, fundada em 16/8/2002.

Tem como finalidades precípuas o atendimento à criança até  14 anos de idade

através  de  educação,  alimentação,  promoção  da  saúde,  cultura,  lazer,  esporte,

estudo e pesquisa, norteando-se pelos princípios de igualdade, liberdade, ideais de

solidariedade,  tendo  por  finalidade  o  seu  desenvolvimento  integral  nos  aspectos

físico, afetivo, cognitivo, social, contribuindo para o exercício da cidadania.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são

remunerados pelo exercício de suas funções.  Desde sua fundação, vem cumprindo

fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.409/2012

Declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Social Reencontrar, com

sede no município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Social

Reencontrar, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2012.

João Vítor Xavier

Justificação:  O  Instituto  de  Desenvolvimento  Social  Reencontrar,  com  sede  no

Município  de  Belo  Horizonte,  é  uma sociedade  civil,  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, fundado em 27/9/2006. Tem como finalidades precípuas atuar na prestação

de serviços em assessoria, consultoria e treinamento em geral, nos setores públicos e

privados  e  ainda  na  gestão  do  trabalho  terceirizado;  na  defesa  e  prevenção  e

conservação  do  meio  ambiente,  bem  como  na  promoção  do  desenvolvimento

sustentável; promover e apoiar ações que visem a preservar os valores artísticos e a

criar  condições  para  que as  manifestações  artístico-culturais  encontrem espaço e
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ressonância;  preservar  e  difundir  o  patrimônio  científico,  cultural  e  histórico;

desenvolver projetos e programas que tenham como objeto a divulgação cultural, a

promoção de eventos e manifestações culturais, “shows”, teatros, exposições, feiras e

outros eventos que façam parte da cultura; elaborar, implantar e executar programas

e projetos para o desenvolvimento turístico em todo o território nacional, promoção,

produção, feiras, shows, exposições, projetos, publicidade, “marketing”, campanhas,

consultorias,  pesquisas  e  ações  sociais;  promover  recreação,  educação  física  e

outras formas educativas, por meio de exposições palestras, cursos e competições

esportivas, com prática do desporto comunitário, sob todas as formas competitivas,

principalmente aquelas constantes dos calendários e programas oficiais, comandadas

pelas  ligas, federações especializadas,  confederações,  Comitê Olímpico Brasileiro,

Comitê Organizador da Copa do Mundo, Conselho Nacional de Desportos, Diretoria

de Esportes Estaduais e demais órgãos governamentais; incentivar a inclusão digital

de modo a melhorar a qualidade de vida e a inclusão social que essa ação produz;

promover ações, estudos e pesquisas sobre educação de trânsito; promover estudos

e pesquisas das ciências sociais, da agricultura e da pecuária na economia da região,

da antropologia e da arqueologia aplicada, bem como a realização de feiras, debates,

seminários  e  congressos;  orientar  e  disciplinar  a  distribuição  e  a  colocação  de

produtos hortigranjeiros e demais produtos de origem rural, atuando como entidade

de apoio e fomento à comercialização de tais produtos, de acordo com as diretrizes

competentes, participar dos planos e programas de governo para a produção e o

abastecimento, em nível regional e nacional, promovendo e facilitando intercâmbio de

mercado  com  as  demais  unidades  do  sistema  e  entidades  vinculadas  ao  setor;

promover e incentivar por todos os meios a cooperação, a ajuda mútua, o civismo, a

disciplina e o desenvolvimento cultural de seus representados, promover e incentivar

trabalhos de pesquisa, nos campos das atividades civis ou militares, pertinentes às

suas  finalidades,  colaborando  com  a  administração  pública,  militar  ou  privada;

promover a execução e o gerenciamento de convênios e contratos com entidades

nacionais  e  internacionais,  públicas  e  privadas;  promover  o  desenvolvimento

socioeconômico  de  municípios  Estados  e  União,  gerenciando,  supervisionando,

planejando e executando programas, projetos e atividades que favoreçam a criação
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de  empregos,  gerem  rendas  e  atendam  as  necessidades  básicas  da  população;

distribuir roupas, agasalhos, calçados e moradias aos carentes de recursos; promover

também proteção e assistência geral aos menores carentes; promover a integração

regional, com informações de interesse a comunidade, divulgar e incentivar talentos

artísticos,  criação  de  autossustentação à  população  de  baixa  renda,  incentivo  às

entidades  congêneres,  sem  finalidades  lucrativas  ou filantrópicas,  associações  de

bairro,  enfim  à  melhoria  de  vida  e  cultura  em  ações  altruístas  e  de  cunho

eminentemente social. Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas

idôneas  e  não  são  remunerados  pelo  exercício  de  suas  funções.  Desde  sua

fundação,  vêm  cumprindo  fielmente  suas  finalidades  estatutárias,  prestando

relevantes serviços à comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  3.547/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para a implantação do Centro Mais Vida

na região do Triângulo Mineiro. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  3.548/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  ao  Cap.  PM  Aloizio  Alves  Gouveia  pela  capacitação

voluntária, no Município de São Paulo (SP), como instrutor do Programa Educacional

de Resistência às Drogas e à Violência.

Nº 3.549/2012, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Comando do 18º Batalhão da Polícia Militar em Contagem pedido de providências

para a instalação de um posto de observação e vigilância na Avenida Princesa Isabel,

esquina  com  Avenida  Alterosa,  no  Bairro  São  Joaquim,  nesse  Município.  (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.550/2012,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Prefeitura  Municipal  de  Contagem  e  à  Presidência  da  Transcon  pedido  de
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providências para a instalação de sinal luminoso na Avenida Princesa Isabel, esquina

com Avenida Alterosa, no Bairro São Joaquim, nesse Município. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 3.551/2012, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Fazenda pedido de informações sobre o montante de recursos que

serão alocados em cada uma das ações a serem financiadas pelo BNDES, objeto do

Projeto de Lei nº 3.372/2012, bem como o total de investimento em cada Município.

Nº 3.552/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de informações sobre a retomada das obras na Rodovia LMG-806,

que liga Ribeirão das Neves a Justinópolis, com as especificações que menciona. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 3.553/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  Público  pedido  de  providências  relativas  aos  excessivos  e  abusivos

apagões de energia elétrica em nove áreas de distribuição da Cemig. (- À Comissão

de Defesa do Consumidor.)

Nº 3.554/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  Público  pedido  de  providências  relativas  às  denúncias  da  Defensoria

Pública quanto à imposição de dificuldades à internação de usuários de drogas. (- À

Comissão de Saúde.)

Nº 3.555/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal pedido de providências para

aumentar o efetivo dessa corporação, em especial no Município de Uberlândia e na

região do Triângulo, com a abertura de vagas também para as remoções e permutas

por meio de concurso. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.556/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  informações  sobre  a  retomada  das  obras  na

Rodovia LMG-806, que liga Ribeirão das Neves a Justinópolis, com as especificações

que  menciona.  (-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo

Deputado Elismar Prado. Anexe-se ao Requerimento nº 3.552/2012, nos termos do §

2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 3.557/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto
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de congratulações com a PMMG pela iniciativa de implantar a operação de prevenção

e conscientização dos crimes conhecidos como saidinhas de banco. (- À Comissão

de Segurança Pública.)

Nº 3.558/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações com o  Sr.  Thales  Alves da  Silva  pela publicação do livro

"Dança do Gueto - A difícil vida no Cascalho”. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.559/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Educação pedido de providências para a alteração do parágrafo único

do art. 43 da Resolução nº 1.812, de 2011, dessa Secretaria, de modo a permitir a

recandidatura aos cargos de Diretor e Vice-Diretor de Escola.

Nº 3.560/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os alunos Higna Araújo Guimarães, Janaína Aparecida

da Silva Moura, Bruno Wellington Moreira, Matheus Fernandes Vieira, Thales Diego

Guimarães de Souza e Guilherme Silva Heleno e com a professora de matemática

Luceni da Mata Goulart, da Escola Estadual Professor Cícero Torres Galindo, pela

conquista  das  medalhas  de  ouro,  prata  e  bronze  na  Olimpíada  Brasileira  de

Matemática das Escolas Públicas. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 3.561/2012,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  pedido  de  providências  para  a

abertura  de  negociações  com  os  servidores  das  instituições  federais  de  ensino

superior  em  greve.  (-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pela

Comissão do Trabalho. Anexe-se ao Requerimento nº 3.539/2012, nos termos do § 2º

do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº  3.562/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidente da República pedido de providências para a abertura de negociações com

os servidores das instituições federais de ensino superior em greve. (- Semelhante

proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão do Trabalho. Anexe-se ao

Requerimento nº 3.538/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 3.563/2012, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado aos

Senadores  da  República  e  aos  Deputados  Federais  pelo  Estado  pedido  de

providências com vistas a que intercedam junto ao governo federal para a abertura de
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negociações com os servidores das instituições federais de ensino superior em greve.

(- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão do Trabalho.

Anexe-se  ao  Requerimento  nº  3.537/2012,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.)

Nº 3.564/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita a inserção nos

anais da Casa do documento intitulado "Propostas/Encaminhamentos apresentados

durante o evento Seminário Redução da Mortalidade Materna", da Câmara Municipal

de Belo Horizonte.

Nº 3.565/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de informações sobre o início das obras de asfaltamento da LMG-

760, que liga o Município de Timóteo à BR-262 e toda a região do Vale do Aço à Zona

da Mata.

Nº 3.566/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de informações sobre o cronograma de execução das obras da MG-

050 pela concessionária Nascentes das Gerais e sobre a cobrança de pedágio pela

utilização da referida rodovia sem a execução das obras respectivas.

Nº  3.567/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social pedido de informações

sobre a existência de procedimento administrativo em desfavor do Sr. Cristiano Motta,

Agente de Segurança Penitenciário, lotado no Centro de Apoio Médico Pericial, que

havia feito denúncias contra detentos e Agentes de Segurança Penitenciários.

Nº  3.568/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Polícia Civil pedido de informações sobre as mudanças em curso no

Hospital  da  Polícia  Civil,  especialmente  em  relação  à  substituição  de  antigos

servidores, alguns dos quais com mais de 20 anos de exercício na unidade.

Da Comissão de Turismo  em que solicita  seja  realizado fórum  técnico  sobre  o

turismo no Estado. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão de Turismo.

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Adalclever Lopes.
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes* - Sr.  Presidente, Deputadas e Deputados,  venho

hoje a esta tribuna para tecer alguns comentários sobre o governo do Estado.

Em  primeiro  lugar,  Sr.  Presidente,  há  um  movimento  grande  da  Assembleia

Legislativa e do governo de Minas sobre o Mais Saúde. Deputado Sávio Souza Cruz,

fiz um levantamento até na minha região e encontrei uma das coisas mais absurdas

do mundo. Penso que o movimento teria de ser “menos saúde”. Tínhamos de pegar

todas as assinaturas que foram colhidas em Minas e, antes de embarcar em Confins

com a caravana que as levará à Presidente Dilma, dar uma paradinha e entregar ao

Governador do Estado o Mais Saúde. Além disso, lembrar-lhe que, como Governador

do Estado, precisa cumprir a Constituição.

Vou citar alguns exemplos. Apresentei uma emenda parlamentar de R$100.000,00

para o hospital, gerido pelas freiras, de Pavão - uma cidade típica do Mucuri, muito

pobre e com baixo IDH, onde fui majoritário -, mas o governo não paga. Ou seja, não

paga  o  que  está  previsto  no  Orçamento  do  Estado,  votado por  esta  Casa.  Lá  é

“menos saúde”,  porque o Rodrigo  de  Castro  não é  votado ali.  Comparemos  com

cidades do Sul de Minas, como Caxambu. Para o hospital de Caxambu, mandaram,

sem qualquer emenda parlamentar, R$500.000,00. Acho que esse hospital merecia

até mais - R$1.000.000,00, R42.000.000,00, R$3.000.000,00 -, pois tudo o que for

enviado para a saúde é pouco, mas quero apenas fazer uma analogia e mostrar a

discrepância entre um Município onde é votado um apaniguado e um onde ele não é

votado:  para este,  apesar  de o hospital -  que é filantrópico e tocado voluntária  e

gratuitamente pelas freiras - ter sido posto no Orçamento, o governo do Estado faz

essa censura,  de  forma arbitrária  e  desumana.  Depois,  prega a  mentira  do  Mais

Saúde. Isso não é verdade.

Em Minas está acontecendo um fato interessante: vivemos um regime de exceção,

em que o chefe do governo do Estado, que, por acaso, não é o Governador, mas o

Secretário de Governo, escolhe a quem pagar. Vejamos o exemplo de Caratinga. A

esse propósito,  já denunciei  desta tribuna que havia uma distribuição de recursos

para a área de saúde, e o sistema do Estado foi aberto pelo Secretário de Saúde,
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mas pagaram apenas para os Deputados que votavam com o governo; os que não

votavam com o governo, tinham “menos saúde” – estes, não receberam nada; não

deviam ter problemas. Para o hospital de Caratinga, também filantrópico, havia uma

emenda parlamentar, fruto de acordo nesta Casa com o Líder de Governo e os meus

pares do PMDB e do PT, mas isso não foi cumprido. Como Caratinga não vota no

Rodrigo de Castro, seu hospital não recebeu o recurso.

Na mesma linha, Sr. Presidente, há ainda uma emenda parlamentar para a capela-

velório de Caratinga, de R$400.000,00, que também não foi paga. Na verdade, há a

emenda de 2011 que não foi paga. É fácil: se for apaniguado, paga-se; se não for,

não se paga. Chegou ao ponto de o Secretário de Governo pegar um avião, descer

no aeroporto de Caratinga - ressalto que o atual Prefeito de Caratinga não é meu

aliado; ele é do PT e, ao contrário, não somos da mesma corrente política - e dizer,

em reunião, como está gravado e filmado, que as portas do Palácio da Liberdade

estavam fechadas para o povo de Caratinga e que,  enquanto não se elegesse o

Prefeito que ele queria, o Município não receberia recursos. De fato, o que ele disse

foi  verdade:  realmente,  não pagou a emenda da capela-velório,  por exemplo.  Em

Caratinga,  como  não  há  uma  capela-velório,  as  pessoas  velam  os  seus  entes

queridos - pai, mãe, irmão -, na sala de casa, e às vezes essa é a última imagem que

os amigos levam consigo. É um absurdo total. Não sei se é verdade, mas, pelo que

dizem na cidade, o Secretário de Governo não iria sequer mandar o dinheiro para

fazer a capela-velório; pelo que dizem, parece que, por ele, os corpos que apodreçam

no meio da rua - não precisam nem de capela-velório, nem de cemitério; não votam

mesmo.

Estou  aqui,  Sr.  Presidente,  caros  Deputados  Sávio  e  Rogério  Correia,  para

apresentar  uma  relação  de  gastos.  Gastaram  R$300.000.000,00  com  emenda

parlamentar  para  eleger  um  Deputado  e  fazer  dobradinha  com  os  outros  que  o

levavam para obter votos. Vou apresentar a relação. Inscrevi-me para pronunciar-me

por uma hora, vou apresentar o nome de Município por Município e mostrar ao povo

de Minas  como tem  sido  gasto  o  recurso  de  emenda parlamentar,  a  emenda do

“menos saúde”.

Como eu disse, mais uma vez, é uma vergonha para Minas a pregação, em todo o
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Estado, de propaganda enganosa dizendo que Minas tem mais saúde, sendo que

nem  sequer  emenda  parlamentar  é  paga.  Repito:  no  Município  de  Pavão  foram

R$100.000,00 para o hospital, emenda parlamentar, e não pagavam. Mas nos outros

Municípios não foi assim. Se houver um Deputado Federal do PSDB, de preferência

filho  do  Secretário  de  Governo,  há  vantagem  e  não  é  preciso  ser  emenda

parlamentar; aliás, não é preciso fazer nada, é mais saúde com mais voto. Pode-se

fazer o que quiser, Deputado Sávio, que não há problema, será mais saúde, mais

dinheiro, mais o que quiser.

Estou  aqui  denunciando  a  forma  enganosa,  mentirosa  com  que  o  governo  do

Estado tem apresentado a propaganda do Mais Saúde, que é uma mentira. Estão

colhendo  assinaturas,  e  o  povo  aprova.  Lógico,  se  se  chegar  à  minha  cidade  e

perguntar  sobre  saúde,  segurança  e  educação,  todos  querem  mais  saúde,  mais

segurança e mais educação. Porém, na prática as coisas são totalmente diferentes. O

governo do Estado não tem honrado compromissos com emenda parlamentar. Não

vou dizer sobre aquele aparte que deram, da saúde, porque aquilo era outra coisa,

era um benefício, um carinho. Havia um carinho a mais. Agora, emenda parlamentar

foi votada, colocada no Orçamento e não foi honrada, não foi paga. De duas coisas,

uma: ou o governo, de fato, está quebrado e escondendo tal fato do povo mineiro, ou

esse negócio do Mais Saúde é mentira.

Quero falar também sobre o empréstimo que mais uma vez o governo do Estado

vai pedir, e sem explicação. Portanto, quero alertar os colegas desta Casa. O nosso

Líder  está inscrito  para se manifestar e vai  apresentar a posição da bancada, na

compreensão  de  que  esse  empréstimo  é  um  absurdo  total.  Estão  pegando

empréstimo sem explicar para quê. De forma genérica, não há explicação. O povo de

Minas vai ficar mais atolado. Disseram até que há um programa, o Minas Avança, e o

empréstimo é “Minas Atola”. Mais uma vez, vai o governo atolando. E o “Minas Atola”

pega mais dinheiro!

O governo de Minas diz que o maior agiota é o governo federal.  Se é o maior

agiota, por que está indo lá pegar dinheiro emprestado de novo? Se ele é agiota, vai

pegar dinheiro com agiota de novo? Mais uma mentira. Está pegando o empréstimo

para criar expectativa, como dizem, para pegar uma carta de fiança a fim de dar uma
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aguada nas campanhas, não é? Isso porque, com uma carta de um bilhão e pouco,

diz  à  empreiteira:  “Está  aqui,  vamos  realizar  muitas  obras.  Dê  uma  ajuda  ao

candidato tal, ao candidato A, B, C”. É o que dizem, eu não posso confirmar, mas,

como parece, só pode ser isso o que está acontecendo, porque, se se aprovar isso

agora  ou  depois  do  período eleitoral,  não  faz diferença nenhuma.  Até  porque os

projetos executivos, todos, estão demorando de seis a oito meses. Então, se o projeto

está sendo feito, se a obra está sendo licitada, não há nenhum problema fazer isso

depois do período eleitoral. Mas não, Deputado Sávio, o “Minas Atola” está aí de novo

e vai pedir mais dinheiro. E depois dizem que o governo federal é agiota. Ora, se vai

ao banco todos os dias e pega empréstimo, tem de pagar.

Minas  não  está  honrando  os  compromissos.  Minas  não  está  honrando  o

compromisso com os parlamentares desta Casa. Não estou falando do carinho, que

vem à parte. Aquele “Menos Saúde” e Mais Saúde foi só para os apaniguados. Estou

falando  de  emenda  orçamentária.  Eu  disse  de  um  Município  do  Mucuri.  E  eles

pregam que é preciso ajudar o Mucuri, mas como não pagam a emenda?

Estou impressionado com a falta de bom-senso, de sensibilidade. É um governo

covarde.  O  que  está  fazendo  com  os  Municípios  mais  pobres  do  Mucuri,  do

Jequitinhonha, não pagar emenda parlamentar é um absurdo total.

Então, se me convidarem, eu queria ir junto com essa caravana do Mais Saúde.

Também quero pedir mais saúde para Minas. Quero mais educação, mais segurança

pública.  Belo  Horizonte  foi  considerada  uma  das  Capitais  mais  perigosas,  mais

inseguras, e com outro detalhe: ficou em segundo lugar entre as que possuem o

maior  número  de  alarmes  instalados  por  habitante.  Isso  mostra  a  sensação  de

insegurança  em  que  o  cidadão  belo-horizontino  vive.  O  mineiro  está  vivendo  o

abandono na segurança pública, e nem precisamos falar da educação. A maior greve

da história de Minas Gerais foi a da educação. Uma greve louca, maluca, de cento e

poucos  dias,  porque  o  governo  não  queria  conversar,  estava  de  pirraça  com  os

professores. O governo fazendo pirraça. Depois acabaram fazendo o que teria de ser

feito, se tivesse falado no início. Deixou toda a população de Minas com um prejuízo

imenso no  calendário  escolar,  e  hoje  está  aí,  pregando mais  essa mentira.  Mais

Saúde, mais saúde onde? No hospital da minha terra não tem mais saúde, lá não
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votam no Rodrigo de Castro. Lá não precisa ter, lá não pagam nem emenda. Em

Pavão, a mesma coisa. Município pequenininho, e as freiras é que tomam conta do

hospital. O Governador podia ter sensibilidade.

Pedirei à caravana do Mais Saúde para eu ir junto, para darmos uma paradinha no

Centro  Administrativo  para  pedir  ao  Governador  do  Estado  que  cumpra  a

Constituição, que é obrigação dele, para depois ir à Presidente Dilma reclamar mais

saúde. Acho que tem de ir, todos queremos mais saúde.

Conversando ontem com um advogado criminalista amigo meu, ele dizia que isso,

aliás,  é  prevaricação.  Não  sei  se  é,  consultarei,  e,  se  for,  nós,  da  minha  terra,

entraremos com uma ação popular denunciando essa prevaricação.  A emenda foi

colocada, foi assinado convênio, e ela não foi paga, e se paga para o Município do

lado, que vota no candidato dele. Isso é prevaricação.

Sr.  Presidente,  para  concluir,  quero  dizer  que,  quanto  ao  “Menos  Saúde”  e  ao

“Minas Atola”, faço questão de ir junto com a caravana e pedir para dar uma freadinha

na  MG-010,  para  que  possamos  entregar  ao  Governador  do  Estado  algumas

assinaturas, para que o governo do Estado cumpra o que manda a lei, a Constituição

do Estado, a Carta Magna do Estado, que é o percentual da educação e da saúde

que este governo não cumpre. Só cumpre o Mais Saúde onde o filho do Secretário de

Governo é votado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aqueles

que nos acompanham pelas galerias, e muito especialmente aqueles que assistem a

esta reunião pela TV Assembleia.

O Deputado Adalclever Lopes trouxe a esta Casa um rol de assuntos, que têm um

elo  entre  si.  Falou  sobre  a  campanha,  ou  seja,  a  mistificação  que  representa  a

campanha Mais Saúde e o “Minas Atola”, que é uma expressão, uma marca capaz de

levar aos mineiros, de forma sintética, uma mensagem em relação à situação das

finanças do Estado. Ao contrário do que a maciça publicidade paga pelo erário para

construir o mito para suportar a campanha de Aécio Neves tem dito, esse contexto faz

com que Minas hoje seja o mais endividado Estado entre todos da Federação. É isso
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mesmo! Aos mineiros isso não é dado a conhecer. Aos mineiros é sonegado o direito

de  acesso  à  informação  pela  censura  que  o  Senador  Aécio  Neves  e  seu  grupo

impuseram aos meios de comunicação da grande imprensa, através do abuso da

publicidade oficial.

No entanto, Minas hoje, além de dever aproximadamente R$65.000.000.000,00 ao

governo federal numa negociação que foi feita... Aliás, Deputado Pompílio Canavez,

vale a pena sempre lembrar  que,  em 1997,  foi  feita  aquela negociação entre um

Presidente do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, e um Governador também desse

partido,  Eduardo Azeredo,  que programaram o  início dos  pagamentos  para 1999.

Essa é a regra dos governos tucanos. Quem faz a dívida e a negociação solta os

foguetes,  faz as  inaugurações e paga a  publicidade,  mas deixa a  dívida  para  os

futuros  governantes  pagarem.  Fora  esses  R$65.000.000.000,00  originários  da

negociação da dívida - insisto - entre um governo estadual e um governo federal,

ambos tucanos, de Aécio Neves para cá já foram mais de R$14.000.000.000,00 de

empréstimos autorizados por esta Assembleia. Além desses R$14.000.000.000,00, já

há,  em  tramitação,  sempre  em ritmo acelerado nesta  Casa,  naquele  trâmite  que

costumo chamar de “Ben Johnson”, porque é rápido e viciado. A ideia é autorizar que

o Estado contraia mais R$1.326.000.000,00 em novos empréstimos, totalizando em

números redondos R$16.000.000.000,00 - de Aécio Neves para cá -,  que vêm se

somar aos R$65.000.000.000,00 da dívida fundada com a União e faz com que o

Estado hoje deva mais de R$80.000.000.000,00 e se transforme assim - insisto - no

mais endividado Estado da Federação. Na verdade, é a pior relação dívida-orçamento

e dívida-PIB.

Os números que os tucanos têm que apresentar, ao contrário da Minas paradisíaca,

da Minas do “marketing” e da Minas fantasiosa que se constrói na imprensa, custeada

pela publicidade que o erário de Minas já não consegue suportar, são que Minas tem

10,5% da  população  do  País,  mas  somente  9,4% do  PIB.  Quer  dizer,  Deputado

Pompílio Canavez, os mineiros, na média, são 10% mais pobres que os brasileiros.

No entanto, apesar de sermos, em média,  10% mais pobres que os brasileiros, a

dívida do Estado de Minas, entre a dos outros Estados, responde por 15,5%, ou seja,

os mineiros são 10% mais pobres que os brasileiros, mas 50% mais endividados que
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os brasileiros, na média.

Essa  é  a  construção  real  e  a  obra  de  Aécio  Neves.  Com  rara  sabedoria  e

capacidade de comunicação, sobretudo com as camadas mais simples da população,

o  Deputado  Adalclever  Lopes  batizou  a  bancarrota  que  é  o  novo  programa dos

tucanos como “Atola Minas”.

Minas continua sendo atolada em dívidas; sendo atolada em programas que só

existem como fachada das propagandas; sendo atolada por renunciar a ter qualquer

projeto administrativo, qualquer projeto de governo, porque hoje o governo de Minas

só leva à frente um projeto. Só há a concentração de esforços em Minas em torno de

um projeto e, para desespero dos mineiros, não é um projeto administrativo, não é um

projeto  na  área  social,  não  é  um  projeto  educacional,  não  é  na  saúde  nem  na

segurança. O único projeto com o qual o governo de Minas se preocupa e que, de

fato, está empenhado em levar à frente é o da campanha obcecada do Senador Aécio

Neves. Minas e os  mineiros postos  a serviço de um projeto pessoal.  Minas e os

mineiros relegados a meros coadjuvantes de uma campanha permanente custeada

sempre pelo erário, o que já acontece há 10 anos, Deputado Pompílio. Isso começa a

envolver,  inclusive,  esta  Casa,  que,  há  pouco  tempo,  no  primeiro  semestre,  foi

envolvida no projeto da campanha eleitoral do Senador e fez uma campanha enorme,

na mídia nacional, falando da dívida com o governo federal. Mas se esqueceu de falar

que a dívida foi feita e negociada entre dois governos tucanos: o de Eduardo Azeredo

e o de Fernando Henrique Cardoso. Esqueceu-se de falar que em 1999, quando essa

dívida  começava  a  ser  paga  no  governo  Itamar  Franco,  que  naquele  momento

denunciou a dívida como impagável e os termos em que foi negociada como lesivos

ao Estado de Minas Gerais, foram justamente os tucanos, que agora denunciam a

dívida com 13 anos de atraso, que a defenderam dizendo que havia sido uma ótima

negociação,  e  chamaram  o  Governador,  o  governo  Itamar,  de  doidivana,  louco,

antigo, jurássico. Porém, 13 anos depois, adotam o mesmo discurso, depois que a

dívida  já  passou  dos  R$14.000.000.000,00  originais,  que  pagamos  mais  de

R$25.000.000.000,00,  e  já  estamos  devendo  R$65.000.000.000,00.  Deputado

Bonifácio  Mourão,  aquele  governo Itamar  Franco tinha autoridade para denunciar

essa dívida,  porque foi  um governo austero,  foi  um governo que não contraiu um
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centavo de novas dívidas, diferentemente do governo tucano que se instaurou a partir

de  2003,  como disse,  de Aécio para cá,  já pedindo autorização nesta Casa para

contrair,  somado  ao  projeto  que  já  tramita  em  ritmo  Ben  Johnson,

R$16.000.000.000,00 em novos empréstimos.

E a Assembleia  fez  toda essa propaganda,  custeada pelo  orçamento  do  Poder

Legislativo, dentro não de um projeto institucional, não de um projeto de Estado, mas

de uma mistificação, na lógica da campanha de Aécio Neves, que, não podendo mais

esconder as mazelas e os problemas pelos quais Minas Gerais passa, usa agora o

diversionismo de querer atribuir a forças externas, de querer atribuir a outros entes

federados a responsabilidade pelo fiasco da administração estadual nos últimos três

mandatos.

É essa a situação. E agora chegamos ao cúmulo dessa campanha, que, como diz o

Deputado Adalclever Lopes, deveria se chamar “Menos saúde”, porque é um governo

que, há 10 anos, repito, há 10 anos, descumpre o mandamento constitucional que

obriga o Estado a investir 12% na saúde. Não cumpriu em 2003, não cumpriu em

2004,  não cumpriu  em 2005,  não  cumpriu  em  2006,  não cumpriu  em 2007,  não

cumpriu em 2008, 2009, 2010 e 2011. Sequencialmente advertido pelos órgãos de

controle, resolveu criar uma nova situação: celebrar o inédito termo de ajustamento

de gestão - TAG -, que poderia ser chamado também de “tratado de autorização da

gastança”.

O  Estado  pode  gastar  com  a  publicidade,  pode  gastar  com  o  “road  show”  do

Senador, mas em saúde não precisa gastar. E vai continuar assim, como se fosse

possível  o  governo do Estado,  com a ajuda do Tribunal  de Contas,  suspender  a

vigência da Constituição de Minas Gerais até o final deste governo. Constituição que

teve justamente no Deputado Bonifácio Mourão o seu relator no final dos anos 1980 e

início  dos  anos  1990.  É  essa  a  situação  de  Minas.  Este  ente  federado,  que,

descaradamente,  despudoradamente,  há  10  anos  não  cumpre  o  mínimo

constitucional  que  lhe  é  exigido,  resolve  fazer  uma  campanha  para  criar  um

mandamento constitucional para outro órgão, para outro ente federado.

Todos nós estamos de acordo em que é necessário mais investimento do governo

federal na saúde, mas, para ter autoridade de cobrar isso, o mínimo que Minas Gerais
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deveria fazer seria cumprir a Constituição e o seu papel. Deve deixar de jogar bilhões

na  “Brasilinha”,  na  pirâmide  do  faraó  mineiro;  deve  deixar  de  jogar  de

R$2.000.000.000,00 a R$3.000.000.000,00 em publicidade para comprar o mito, para

construir a mitificação, para custear a campanha de Aécio Neves.

E agora, Deputado Mourão, a quem terei o prazer de conceder aparte, o Deputado

Adalclever traz uma denúncia gravíssima: investimentos em áreas sociais da maior

sensibilidade,  como  segurança  e  saúde,  são  definidos  em  Minas  conforme  a

conveniência eleitoral do filho do Secretário da Casa Civil. É essa a denúncia grave

que trouxe a esta Casa e a Minas Gerais o Deputado Adalclever Lopes e que não

pode ficar sem resposta, como se não tivesse havido. Todos nós já ouvimos falar do

acesso  fácil  às  verbas  públicas  desse  Deputado  Federal,  mas  sonegar  a  alguns

mineiros  o  acesso  a  verbas  fundamentais  de  saúde  para  destiná-las  conforme  a

conveniência  eleitoral  de um Deputado Federal  chega a  ser  crime que precisaria

gerar responsabilização.

Quero ouvir, com prazer, o aparte do Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Agradecemos a atenção de V. Exa.,

mas começamos citando a sua expressão, quando compara o Senador Aécio Neves

a  um faraó  mineiro.  Talvez V.  Exa.  esteja  fazendo  isso  por  causa  do  legado  de

realizações  deixado por  Ramsés II,  Tutankamon e  tantos  outros,  e  é  o  que está

fazendo o Senador Aécio Neves: deixando um legado de realizações positivas para a

história do Estado de Minas Gerais.

Aproveito este aparte para dizer a V. Exa., primeiro, que a questão da dívida pública

do Estado de Minas Gerais é um problema de todos os Estados brasileiros. V. Exa.

sabe  disso  e  sabe  que  essa  questão  não  começou  com  Aécio  Neves  nem  com

Anastasia, muito menos com Eduardo Azeredo. Essa dívida começou na década de

1960 e veio avolumando-se cada vez mais, quando foi feito, conforme a Lei nº 9.496,

em 1997, um acordo com os Estados. Quando a inflação era muito alta, o Plano Real

veio para combatê-la, e na época os juros eram de 18%, mas hoje os juros são de

4%, de modo que a situação é  completamente  diferente.  Por  isso a  dívida  subiu

assim para todos os Estados brasileiros.

Mas,  se  Minas  estivesse  na  situação  que  V.  Exa.  está  descrevendo,  ela  com
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certeza, tanto no governo Aécio quanto no governo Anastasia, não teria a chamada

capacidade de endividamento.  E porque tem capacidade de endividamento é que

está  conseguindo  fazer  transações  bancárias  a  juros  perfeitamente  acessíveis,

inclusive com o BNDES, e fazer  realizações.  Agora,  por  exemplo,  essa transação

bancária é para o programa Caminhos de Minas, que dá continuação ao Proacesso,

que beneficia todos os mineiros de modo geral. E V. Exa. sabe disso.

V.  Exa.  abordou  também  a questão  da  saúde,  e  foi  uma pena  que  não tenha

participado  da  exposição  da  Secretária  Renata  Vilhena  a  respeito  do  Plano

Plurianual.  Ela  fez  um  demonstrativo  muito  claro  -  e  o  Deputado  Dalmo  estava

presente - sobre o trabalho do governo desde 2003, com Aécio Neves, até o trabalho

agora, do Anastasia, com projeções para o futuro e o equilíbrio em Minas Gerais, o

que está trazendo,  cada vez mais,  a melhoria da qualidade de vida em todos os

sentidos. V. Exa. bem sabe que, em um aparte, não dá para enumerar - talvez nem

mesmo em muitas horas - todas as obras de Aécio e Anastasia neste Estado, mas o

povo de Minas Gerais sabe muito bem das obras feitas por eles.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Agradeço  ao  Deputado  Bonifácio  Mourão  o

aparte. Já tendo o meu tempo esgotado, peço a compreensão da Presidência para,

em mais um minuto, terminar minhas palavras.

De fato, há uma semelhança entre as pirâmides que eram usadas para guardar as

múmias do Egito antigo e a nova pirâmide do faraó moderno, onde são enterrados os

servidores, que para lá correm com enorme dificuldade por causa da mobilidade que

não existe em Belo Horizonte. Eles também não têm acesso a nenhuma possibilidade

de convívio agradável e civilizado na prestação de serviços. Peço que conversem

com os servidores que lá trabalham e vejam se, de fato, eles não se sentem como

múmias naquelas pirâmides do faraó mineiro.

Minas está quebrada, Deputado Bonifácio Mourão, Minas atolou. Temos o “Atola

Minas” e o “Menos saúde”, ao contrário do que a publicidade, da qual abusa tanto o

Senador Aécio Neves para construir a sua campanha e enganar os mineiros, mostra.

Mas vamos, com denodo, insistência e perseverança, mostrar a verdadeira situação

de Minas, o mais endividado Estado da Federação.

* - Sem revisão do orador.
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Questão de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Aproveito a oportunidade para consultar V. Exa. se

não seria o caso de encerrarmos a reunião, de plano, por absoluta inexistência de

quórum.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  18  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que foi recebida nesta reunião a Mensagem nº

280/2012,  do  Governador  do  Estado,  encaminhando  a  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 38/2012, que altera o art. 282 da Constituição do Estado, com vistas a

limitar a prerrogativa de contagem de tempo diferenciada aos membros da Polícia

Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar que tenham ingressado no serviço público

até 31/12/2011.

Questão de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Presidente, a reunião está sem quórum. Não pode

haver recebimento de mensagem sem quórum, e V. Exa. acabou de anunciar que não

há quórum.

O Sr. Presidente - A mensagem já havia sido recebida no momento correto e esta

Presidência está apenas informando ao Plenário.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Mas já houve a fase da leitura das proposições do

Governador. Estou chegando agora, e não há quórum. Solicito a V. Exa. que a receba

em momento hábil.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
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Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 22,

às  9  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 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/8/2012

Às  10h15min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Caratinga  os  Deputados

Adalclever  Lopes e  Anselmo José Domingos, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado José Henrique. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Anselmo José Domingos, dispensa a leitura

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

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

situação da BR-474, no trecho que liga os municípios de Caratinga a Ipatinga e nas

proximidades do Município de Piedade de Caratinga e a discutir e votar proposições

da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os  Srs.  Milton Lobato Genelhú,  Supervisor do DNIT em Caratinga;  Nívio Pinto de

Lima, Coordenador Regional do DER em Coronel Fabriciano; Vereador João Roberto

Teodoro, Presidente da Câmara de Caratinga; Tomé Lucas Pereira Filho, Vereador de

Caratinga;  Juarez  da  Silveira,  Presidente  da  CDL de  Caratinga;  Osmar  Ferreira

Gomes,  Vereador  do  Município  de  Pocrane;  José Lopes  da  Silva,  ex-Prefeito  de

Piedade do Caratinga; e Benedito de Lima, empresário, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente Deputado Adalclever  Lopes, autor  do requerimento

que deu origem ao debate,  tece suas considerações iniciais.  Logo após,  passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.
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Adalclever Lopes, Presidente - Célio Moreira - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 68/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  271/2012,  publicada  em  14/7/2012  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art.  62,  XXIII,  ”d”,  da Constituição do Estado, a indicação 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.

Esta Comissão Especial  foi  constituída para emitir  parecer sobre a matéria,  nos

termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do

art. 146, do Regimento Interno.

Tendo esta comissão analisado o currículo do Sr. Thales Rezende Coelho Alves e

realizado a sua arguição pública,  na qual  o candidato respondeu com presteza e

desembaraço às questões propostas, bem como tendo afirmado que sua indicação

não encontra restrições legais, ficou demonstrado que o indicado possui experiência

e conhecimentos suficientes para assumir a direção geral da Agência RMVA.

Conclusão

Considerando  o  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação  do  Sr.  Thales

Rezende Coelho Alves para o cargo de Diretor-Geral da Agência RMVA.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Luiz  Henrique,  Presidente  -  Carlos  Pimenta,  relator  -  Adalclever  Lopes  -  Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.299/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública  a  Associação dos Pequenos  Produtores Rurais  dos  Altinos,  com

sede no Município de São Francisco.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.299/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais dos Altinos, com sede no Município de

São Francisco.

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.  42  dispõe  que,  na

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

congênere,  juridicamente  constituída  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, para ser aplicado na mesma finalidade da organização dissolvida;

e o art. 43 veda a remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.299/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Bruno Siqueira - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.388/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública a Associação Comunitária Gildete Cunha Rocha - Agicro -, com sede

no Município de São Francisco.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/4/2011  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.388/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Gildete Cunha Rocha - Agicro -, com sede no Município de

São Francisco.

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.  42  dispõe  que,  na

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

congênere,  juridicamente  constituída  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, para ser aplicado na mesma finalidade da organização dissolvida;

e o art. 43 veda a remuneração dos cargos de sua administração.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.388/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - Gustavo Valadares.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.573/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação Comunitária Ribeiro Neves, com sede no Município de

São Francisco.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/5/2011  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.573/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Ribeiro Neves, com sede no Município de São Francisco.

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.  42  dispõe  que,  na

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

congênere, juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social, para ser aplicado na mesma finalidade da organização dissolvida; e o art. 43

veda a remuneração dos membros da diretoria e do conselho fiscal.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.573/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique, relator - Bruno Siqueira -  Gustavo
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Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.270/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Justa, com sede no Município de

São Francisco.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/8/2011  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.270/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Santa Justa, com sede no Município de São Francisco.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  os  arts.  28  e  33  vedam  a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 32 dispõe que,

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

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.270/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.
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Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique, relator - Bruno Siqueira -  Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.327/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bruno Siqueira, o projeto de lei em epígrafe visa alterar o

art. 1º da Lei nº 16.388, de 31/10/2006, que declara de utilidade pública a Associação

de Moradores de Barbosa Lage, Jóquei Clube II e Santa Amélia - AMBLJCIISA -, com

sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/8/2011  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.327/2011 tem por finalidade alterar o art. 1º da Lei nº 16.388,

de 2006, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores de Barbosa

Lage, Jóquei Clube II e Santa Amélia - AMBLJCIISA -, com sede no Município de Juiz

de Fora, com o objetivo de adequar a denominação da entidade à alteração aprovada

na  assembleia  geral  de  14/9/2010,  que  modificou  seu  nome para  Associação  de

Moradores do Bairro Barbosa Lage.

É  importante  ressaltar  que  a  alteração  estatutária  incidiu  somente  sobre  a

denominação, continuando a instituição com as mesmas características e finalidades

e cumprindo os requisitos exigidos pela Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a

declaração de utilidade pública.

A proposição em análise visa, pois, sanar o conflito existente entre a atual razão

social da entidade e a anterior, considerada pela Lei nº 16.388, de 2006.

Nesse sentido, orienta-se pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre

a elaboração, a alteração e a consolidação das leis no Estado. Essa norma, em seu

art. 13, determina que uma lei deve ser modificada por meio de outra lei que lhe dê

nova redação, acrescente ou revogue dispositivo.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei no 2.327/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Gustavo Valadares - Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.711/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Loja Maçônica Rui Barbosa, com sede no Município de Caeté.

A matéria foi  publicada no “Diário  do Legislativo”  de 1º/12/2011 e distribuída às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.711/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Loja Maçônica Rui Barbosa, com sede no Município de Caeté.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 15, § 4º, que as

atividades  de  seus  dirigentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de vantagens a qualquer título; e, no art. 31, parágrafo único, que, na

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

fins não econômicos, idênticos ou semelhantes aos da instituição dissolvida.
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Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.711/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Rui Barbosa nº 194,

com sede no Município de Caeté.”.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique -  Gustavo

Valadares - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.846/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Sociedade Galdina Protetora dos Animais e da Natureza, com sede

no Município de Caeté.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/2/2012  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.846/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Galdina Protetora dos Animais e da Natureza, com sede no Município de

Caeté.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição,  o parágrafo único do art.  11

veda a remuneração de seus dirigentes; e o art. 38 dispõe que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de proteção animal,

devidamente registrada e em funcionamento.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.846/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.892/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Semente Esperança, com sede no

Município de Araguari.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/3/2012 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 2.892/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo Semente Esperança, com sede no Município de Araguari.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto  constitutivo  da instituição determina,  no art.  7º,  que,  na

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

congênere do Município de Araguari, registrada no Conselho Municipal de Assistência

Social;  e,  nos arts.  10  e  18,  §  1º,  que fica  vedada a remuneração de Diretores,

Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  de  lei  em  análise,

apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de adequar o

nome da instituição ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.892/2012 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  Grupo  Semente

Esperança, com sede no Município de Araguari.”.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique, relator - Bruno Siqueira -  Gustavo

Valadares.

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

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

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

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

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2012 e distribuída às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

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

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

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

Na reunião de 27/3/2012, esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de

que enviasse a esta Casa informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  2.908/2012 tem por  escopo dar a denominação de Prefeito

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

Municípios de Jacinto e Santo Antônio do Jacinto.

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

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

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

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

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tra tar  das matérias  que não se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

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

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa
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reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

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

projeto por membro deste Parlamento.

Por  fim,  cabe informar  que,  em resposta à diligência solicitada,  a Secretaria  de

Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a esta Comissão a Nota

Técnica do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - de 16/5/2012, por meio da qual informa que o trecho que se pretende

denominar não possui denominação oficial.

Embora não haja óbice à aprovação da proposição, apresentamos a Emenda nº 1,

redigida ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º para melhor identificar

a rodovia a ser denominada.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.908/2012 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  denominado  Prefeito  Antônio  Gonçalves  Quaresma  o  trecho  da

Rodovia  MG-405  situado entre  o  entroncamento  com a  BR-367,  no  Município  de

Jacinto, e o Município de Santo Antônio do Jacinto.”.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Bruno Siqueira,  relator - Luiz Henrique -  Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.953/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Dinis  Pinheiro,  o projeto de lei  em epígrafe visa dar  a

denominação de José Nepomuceno da Silva à  AMG-1230,  que liga a BR-381 ao

Município de Taquaraçu de Minas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2012 e distribuída às

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

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

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

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

Na reunião de 10/4/2012, esta Comissão solicitou fosse a proposição baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de

que enviasse a esta Casa informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.953/2012  tem  por  escopo  dar  a  denominação  de  José

Nepomuceno da Silva à AMG-1230, que liga a BR-381 ao Município de Taquaraçu de

Minas.

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

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

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

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

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tra tar  das matérias  que não se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

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

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do
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projeto por membro deste Parlamento.

Por  fim,  cabe informar  que,  em resposta à diligência solicitada,  a Secretaria  de

Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a esta Comissão a Nota

Técnica  de  16/5/2012,  do  Departamento  de  Estradas de  Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG -, por meio da qual informa que o trecho que se pretende

nomear não possui denominação oficial.

Embora não haja óbice à aprovação da proposição, apresentamos a Emenda nº 1,

redigida ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º, para melhor identificar

a rodovia a ser denominada e o homenageado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.953/2012 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominada Desembargador José Nepomuceno da Silva a Rodovia

900-AMG-1230, que liga o entroncamento da BR-381 ao Município de Taquaraçu de

Minas.”.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.979/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Centro  de  Ajuda  ao  Menor  -  Casa  Lar  Peniel  -

CAMCLP -, com sede no Município de Baependi.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/3/2012 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.979/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Centro de Ajuda ao Menor - Casa Lar Peniel - CAMCLP -, com sede no

Município de Baependi.

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 inciso II do § 1º do

art. 15 e no art. 18, que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e,

no  art.  37,  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 2.979/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Bruno Siqueira,  relator - Luiz Henrique -  Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.068/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Duílio  de Castro,  o projeto de lei  em epígrafe visa dar

denominação ao Presídio de Sete Lagoas - PRSLG -, situado no Município de Sete

Lagoas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
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jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  2/5/2012,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social, a fim de que ela enviasse a esta

Casa informações sobre o estabelecimento a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.068/2012 tem por escopo dar a denominação de Presídio

Promotor José Costa ao Presídio de Sete Lagoas - PRSLG -, situado no Município de

Sete Lagoas.

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

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

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

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

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tra tar  das matérias  que não se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

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

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

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

projeto por membro deste Parlamento.
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Por  fim,  cabe informar  que,  em resposta à diligência solicitada,  a Secretaria  de

Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  enviou  a  Nota  Técnica  nº  12/2012,  da

Secretaria de Estado de Defesa Social, por meio da qual declara que não há objeção

à denominação proposta.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.068/2012 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Bruno Siqueira - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.206/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe pretende

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

de Oliveira.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/6/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Cabe a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos de

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

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

Na  reunião  de  26/6/2012,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social, para que se manifestasse sobre a

pretensão do projeto.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.206/2012 tem por escopo dar a denominação de Presídio Dr.

Nelson Pires ao presídio localizado no Município de Oliveira.

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

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

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão
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previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tra tar  das matérias  que não se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

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

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

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

proposição relativa à matéria por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Defesa Social, por meio da Nota Técnica nº 18/2012, declarou que não tem nenhuma

objeção à denominação proposta.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.206/2012 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bruno Siqueira - Gustavo

Valadares - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.218/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe visa
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declarar  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  da

Ventania - Codeve -, com sede no Município de Ervália.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/6/2012  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.218/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Ventania - Codeve -,  com sede no

Município de Ervália.

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. 7º, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, instituidores e associados

não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  lucro,  gratificação,

bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  30,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, situada no Município

de Ervália, dotada de personalidade jurídica e com registro no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.218/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Gustavo Valadares - Luiz

Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.299/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bruno Siqueira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas Públicos e Privados -

AAPPP -, com sede no Município de Rio Pomba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/7/2012  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.299/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Aposentados e Pensionistas Públicos e Privados - AAPPP -,  com

sede no Município de Rio Pomba.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  29,  que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 31,

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

entidade congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.299/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.
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Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique, relator - Bruno Siqueira -  Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.309/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

de  utilidade  pública  o  Grupo  Social  Porfírio  Francisco  de  Souza,  com  sede  no

Município de Montes Claros.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/7/2012  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.309/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo Social Porfírio Francisco de Souza, com sede no Município de Montes Claros.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  31,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  34,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 3.309/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

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

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.315/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar  de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial  de Cachoeira de

Minas, com sede no Município de Cachoeira de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/7/2012  e  distribuída  às

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

Cooperativismo.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.315/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comercial e Industrial de Cachoeira de Minas, com sede no Município de

Cachoeira de Minas.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  1º  do  art.  17  veda  a

remuneração  de  seus  dirigentes;  e  o  art.  41  dispõe  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade sem fins lucrativos.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.315/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.319/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 266/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa dar denominação ao Centro de Pesquisas

Aplicadas da Fundação João Pinheiro.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/7/2012 e distribuída às

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

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

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 3.319/2012 tem por escopo dar a denominação de Centro de

Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda ao Centro de Pesquisas Aplicadas da

Fundação João Pinheiro, criado pela Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011, conforme a

alínea “g”, inciso III de seu art. 216.

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

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

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

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

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

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

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

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



593
____________________________________________________________________________

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

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

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

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

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

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

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

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

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

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

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

proposição  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo,  a  quem  cabe  a  organização  da

administração pública.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  de  lei  em  análise,

apresentamos, no final deste parecer, a Emenda nº 1, com as finalidades de retificar o

artigo que trata da criação do Centro de Pesquisas Aplicadas, identificar o Município

em que ele está situado e adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.319/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominado Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda o

Centro de Pesquisas Aplicadas da Fundação João Pinheiro, criado pela Lei Delegada

nº 180, de 20 de janeiro de 2011, conforme a alínea “g” do inciso III de seu art. 217, e

situado no Município de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique, relator - Bruno Siqueira -  Gustavo

Valadares.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.320/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 267/2012, o projeto de lei em

epígrafe,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  autoriza  a  abertura  de  crédito

suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do  Tribunal  de  Contas  do

Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 4/7/2012,  o projeto foi  distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo  de  vinte  dias  estabelecido  pelo  §  2º  do  referido  art.  204,  não  foram

apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação

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 Contas do

Estado de Minas Gerais - TCE-MG -, 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),

que se destinam a atender: despesas correntes, no valor de R$309.275,96 (trezentos

e nove mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos); despesas de

investimentos, no valor de R$865.277,73 (oitocentos e sessenta e cinco mil duzentos

e setenta e sete reais e setenta e três centavos).

A Constituição da República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a

abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem

indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,

estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação

orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento. Dispõe ainda a referida

norma,  em  seu  art.  42,  que  os  créditos  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por

decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para

ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa, podendo ser utilizados,

entre  outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações



595
____________________________________________________________________________

orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Segundo  a  Mensagem  nº  267/2012,  os  recursos  destinam-se  às  ações  de

Modernização  do  Controle  Externo  e  Direção  Administrativa  previstas  no  Plano

Plurianual de Ação Governamental.

Em consonância com o disposto na referida norma, o projeto em tela especifica, em

seu art. 2º, os recursos a serem utilizados para a abertura do crédito solicitado, os

quais serão provenientes: 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); do saldo financeiro do Convênio nº 6/2006,

firmado em 3/4/2006, 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);  do  saldo  financeiro  de  recursos recebidos  para  contrapartida  ao

Convênio nº 6/2006, no valor de R$226.651,56 (duzentos e vinte e seis mil seiscentos

e  cinquenta  e  um  reais  e  cinquenta  e  seis  centavos);  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).

O  projeto  em  tela  atende  aos  requisitos  legais  que  disciplinam  a  matéria,  não

havendo óbice à sua aprovação por esta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.320/2012, em

turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Ulysses Gomes - Lafayette de Andrada - Gustavo

Perrella - Tiago Ulisses.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.321/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 268/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola
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estadual de ensino fundamental e médio situada na Fazenda Roça, no Município de

Arinos.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/7/2012 e distribuída às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  3.321/2012 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Chico Mendes à escola estadual de ensino fundamental e médio situada na

Fazenda Roça, no Município de Arinos.

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

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

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

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

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

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

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

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

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

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

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

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

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

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

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

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

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

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do
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Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

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

pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.321/2012 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Bruno Siqueira - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.322/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Antônio Lerin,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Missionária Vida e Luz,  com sede no Município de

Uberaba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2012  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.322/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Missionária Vida e Luz, com sede no Município de Uberaba.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  10,  que as
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atividades  de  seus  dirigentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de qualquer vantagem; e, no art. 47, que, na hipótese de sua dissolução,

o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  devidamente

constituída.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.322/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

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

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.324/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Artesãos e das Tradições Culturais, com sede no

Município de Sabará.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2012  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 3.324/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Artesãos  e  das  Tradições  Culturais,  com  sede  no  Município  de

Sabará.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

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

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.324/2012 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Associação dos  Artesãos  e  das

Tradições Culturais de Sabará, com sede no Município de Sabará.”.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Bruno Siqueira,  relator - Luiz Henrique -  Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.325/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Lar do Idoso Recanto da Paz, com sede no Município

de Rio Manso.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2012  e  distribuída  às

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

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

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

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

O Projeto de Lei nº 3.325/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Lar do Idoso Recanto da Paz, com sede no Município de Rio Manso.

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. 32 do estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso II,

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

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

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

juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,

sediada, de preferência, em Rio Manso, ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º da proposição, adequando

sua denominação ao consubstanciado em seu estatuto constitutivo.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.325/2012 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 entidade Lar do Idoso Recanto da

Paz de Rio Manso, com sede no Município de Rio Manso.”.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - Gustavo Valadares.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.327/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Apicultores  e  Meliponicultores  de

Muzambinho e Região - Apimuz -, com sede no Município de Muzambinho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2012  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.327/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Apicultores e Meliponicultores de Muzambinho e Região - Apimuz -,

com sede no Município de Muzambinho.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 18, § 2º, que as

atividades de seus Diretores não serão remuneradas; e, no art. 30, que, na hipótese

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

com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.327/2012 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Bruno Siqueira,  relator - Luiz Henrique -  Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.335/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro Comunitário de Educação Infantil Instituto Tia Lúcia, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  12/7/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.335/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Comunitário de Educação Infantil Instituto Tia Lúcia, com sede no Município

de Belo Horizonte.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  31,  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.  35,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.335/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

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

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.337/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais da Colônia Major  Vieira e

Região, com sede no Município de Cataguases.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  14/7/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.337/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Produtores Rurais da Colônia Major Vieira e Região, com sede no

Município de Cataguases.

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.  46,  que,  na

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

congênere, legalmente constituída e devidamente registrada; e, no art. 47, que seus
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dirigentes,  Conselheiros,  mantenedores  ou  associados  não  serão  remunerados,

sendo-lhes vedado o recebimento de bonificações ou vantagens, sob qualquer forma

ou pretexto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.337/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Bruno Siqueira,  relator - Luiz Henrique -  Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.339/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Liza  Prado,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública  a Associação dos  Ciclistas  de Contagem -  ACC -,  com sede no

Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  14/7/2012 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 3.339/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Ciclistas de Contagem - ACC -, com sede no Município de Contagem.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 4º do estatuto constitutivo da instituição determina, no § 2º, que
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seus  dirigentes  e  associados  não  serão  remunerados,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de dividendos de qualquer natureza; e, no § 3º, que, na hipótese de sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  benefício  de  entidade

congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.339/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.341/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Anselmo José Domingos,  o projeto de lei  em tela  visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária São Judas Tadeu, com sede

no Município de Jacinto.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  14/7/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.341/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária São Judas Tadeu, com sede no Município de Jacinto.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.
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Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.341/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique, relator - Bruno Siqueira -  Gustavo

Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 612/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga o imóvel que especifica.

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.

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 612/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Jacutinga o imóvel constituído pela área de 541,87m², situado

na Rua Professor Augusto Filipi Wolf, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel destina-se à

instalação do Centro Multiúso, visando ao fortalecimento do comércio e da economia

local  e  ao  desenvolvimento  das  condições  de  vida  dos  moradores.  Ainda  em

consonância  com  o  interesse  coletivo,  o  art.  2º  prevê  a  reversão  do  bem  ao
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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.

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

Emenda nº 1, com a finalidade de retificar a área do imóvel, que, de acordo com seu

registro, é de 368,15m².

É importante observar que a autorização legislativa para a transferência de domínio

de bem público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas

gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços

da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105,

essa  norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

O  projeto  de  lei  em  análise  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 612/2011,  no 1º

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

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Tiago  Ulisses  -  Gustavo

Perrella - Ulysses Gomes - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 760/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Belo Horizonte.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por  sua juridicidade,  constitucionalidade e legalidade;  e pela

Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  que  opinou  por  sua

aprovação na forma original.
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Cabe agora a este órgão colegiado emitir seu parecer, em cumprimento do disposto

no art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 760/2011 desafeta o bem público constituído pelo trecho da

Rodovia MG-05, com extensão de 2.100m, compreendido entre o trevo localizado na

Avenida José Cândido da Silveira e o entroncamento da BR-381, e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Belo Horizonte.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em pauta,

prevê  o  parágrafo  único  do  art.  2º  da  proposição  que  a  área  será  destinada  à

instalação  de  via  urbana,  integrando  o  perímetro  urbano  do  Município  de  Belo

Horizonte.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 3º do projeto prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não for ele utilizado com a finalidade prevista.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo por exigência do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Esse dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Após análise, percebe-se que a proposição em tela atende aos preceitos legais que

versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não cria despesas para o

erário  e  não  acarreta  repercussão  na  Lei  Orçamentária.  Pode,  portanto,  ser

transformada em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 760/2011, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses -

Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 771/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

transferência de domínio, do Estado para o Município de Carmópolis de Minas de

trecho da Rodovia MG-270.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou; e pela Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras  Públicas,  que  opinou  por  sua  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir seu parecer, em cumprimento do disposto

no art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  771/2011  autoriza  o  Poder  Executivo  a  transferir  para  o

Município  de  Carmópolis  de  Minas  o  domínio  do  trecho  da  Rodovia  MG-270

compreendido entre o acesso ao Povoado de Bom Jardim das Pedras e a ponte

sobre o Córrego Lava-Pés.

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

Substitutivo nº 1, que desafeta o trecho mencionado e autoriza o Poder Executivo a

doá-lo ao Município de Carmópolis de Minas, para que passe a integrar o perímetro

urbano dessa localidade, como via urbana. O substitutivo prevê, ainda, a reversão do

imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhe dada a destinação prevista.

Para a transferência de domínio de patrimônio público é necessária autorização do

Poder Legislativo por 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  determina  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cabe ressaltar que a proposição de lei em análise, na forma do Substitutivo nº 1,
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apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, atende aos preceitos legais

que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não criar

despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 771/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gustavo Perrella - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.866/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Cherem, o Projeto de Lei nº 1.866/2011 dispõe sobre

a manutenção de lista de medicamentos genéricos em braile para consulta pública

nas farmácias e drogarias do Estado e dá outras providências.

A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa

dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que

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

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

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

Fundamentação

A proposição em análise visa a possibilitar o acesso das pessoas com deficiência

visual  a lista de medicamentos genéricos em braile  nas farmácias e drogarias  do

Estado. Em sua justificação, o autor do projeto afirma que seu objetivo é garantir

maior inclusão social, uma vez que o braile é um recurso que possibilita o acesso

dessas  pessoas  à  escrita,  e  que  obter  informações  sobre  saúde  e  sobre

medicamentos disponíveis para sua manutenção é questão fundamental para todos.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que não há óbice

do ponto de vista constitucional ou legal à tramitação da proposição nesta Casa, com

a ressalva  de  que  a  análise  se  restringiu  aos  aspectos  de  competência  daquela
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Comissão,  deixando a análise  dos outros  aspectos  técnicos  para  a  Comissão de

mérito.

Compreendemos  a  relevância  dos  objetivos  que  motivaram  a  apresentação  da

proposta em análise, mas parece-nos que a transcrição da lista de medicamentos

genéricos para o braile geraria um volume excessivo de papel nas farmácias. Consta

no  “site”  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  -  Anvisa  -  uma  lista  dos

medicamentos  genéricos  comercializados  até  30/3/2012,  que  é  composta  de  327

páginas (disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/fa8f2e8047458

14e8d90dd3fbc4c6735/Registrados_ordem+alfabetica+DCB_301110.pdf?MOD=AJPE

RES>, Acesso em 20 jul. 2012). A extensão de um texto em braile é cerca de  oito

vezes  maior  do  que  o  equivalente  impresso.  Além  disso,  julgamos  que  seria

extremamente difícil atualizar esta lista permanentemente.

As normas jurídicas, caracterizadas pela generalidade e abstração, assim como os

atos  administrativos,  preordenados  à  execução  da  lei,  devem  ser  norteadas  pelo

princípio da razoabilidade, que está implícito no "caput" do art. 37 da Constituição da

República e explícito no "caput" do art. 13 da Constituição do Estado. As leis também

devem ser pautadas pelo bom senso, pela coerência, pela utilização de parâmetros

aceitáveis em face da realidade social e pela relação de adequação entre meios e

fins.

Embora as medidas previstas no projeto em análise não nos pareçam adequadas,

nem se encaixem nos parâmetros da razoabilidade, acreditamos que o seu objetivo

esteja alinhado à determinação constante na Lei Federal nº 10.098, de 20/12/2000,

que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade

das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, segundo a qual o poder

público estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os

sistemas de comunicação e sinalização às pessoas com deficiência sensorial, para

garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação e ao transporte, entre

outros.

Há atualmente  vários  programas de informática  que permitem  às pessoas  com

deficiência visual transformar qualquer formato de texto disponível no computador em

texto digital falado. Podemos citar o “software” “MeecDaisy”, que está disponível, sem
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custo,  no  portal  do  Ministério  da  Educação,  e  o  sistema operacional  Dosvox,  do

Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

-, que permite às pessoas com deficiência visual a utilização de um microcomputador

comum  para  desempenhar  uma  série  de  tarefas,  adquirindo  mais  autonomia  no

estudo e no trabalho.

Dada a inexequibilidade do projeto na forma original e considerando a relevância da

matéria, julgamos que uma opção mais eficaz e razoável para atender os objetivos

que motivaram sua apresentação seria a instalação de equipamentos de informática

adaptados  para  o  uso  de  deficientes  visuais  nas  farmácias  e  drogarias,  que

pudessem transmitir-lhes informação sobre os medicamentos genéricos disponíveis.

Dessa forma, opinamos pela aprovação do projeto de lei em comento na forma do

substitutivo apresentado ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.866/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o acesso das pessoas com deficiência visual à lista de medicamentos

genéricos nas farmácias e drogarias localizadas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As farmácias e drogarias localizadas no Estado disporão de, no mínimo, um

computador  com  programa  adaptado  para  que  pessoas  com  deficiência  visual

tenham  acesso  à  lista  de  medicamentos  genéricos  disponibilizada  pela  Agência

Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento infrator

às seguintes penalidades:

I - na primeira infração, notificação de advertência para corrigir a irregularidade, no

prazo de quinze dias;

II - não corrigida a irregularidade no prazo previsto no inciso I, multa de 200 Ufemgs

(Duzentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

III - no caso de reincidência, a multa prevista no inciso II será aplicada em dobro.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu, relator - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.028/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Leonardo Moreira,  a proposição em epígrafe  “proíbe a

construção de usinas hidrelétricas em estâncias hidrominerais, climáticas e turísticas”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Minas e Energia para receber parecer, nos

termos do art. 188 do Regimento Interno.

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

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

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição sob comento veda a construção de usinas hidrelétricas e pequenas

centrais  elétricas  em  Municípios  que  possuam  o  título  de  estância  hidromineral,

climática ou turística, concedido por ato do poder público federal ou estadual.

Na justificação do projeto, o autor alega que “não se pode ignorar que as usinas

hidrelétricas, grandes ou pequenas, causam significativo impacto no meio ambiente, o

principal, evidentemente, decorrente da formação de seu reservatório. Nos grandes

barramentos, dezenas ou centenas de quilômetros quadrados de vegetação natural,

junto  com a  fauna residente,  são destruídas.  O impacto  das barragens  irradia-se

pelos rios, prejudicando a fauna aquática, principalmente os peixes que sobem os rios

para desovar”.

Não  obstante  à  preocupação  do  autor  com  a  preservação  ambiental  e  as

consequências  da  construção  de  usinas  hidrelétricas  em  Municípios  que  abrigam

estâncias  hidrominerais,  climáticas  e  turísticas,  a  proposição não se  compatibiliza

com a sistemática constitucional vigente, conforme demonstraremos ao longo desta

fundamentação.

A Carta mineira, seguindo os parâmetros da Constituição da República, dedicou

vários  dispositivos  ao  meio  ambiente,  entre  os  quais  se  destaca  o  comando  do
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“caput” do art. 214, segundo o qual todos têm direito a meio ambiente ecologicamente

equilibrado, cabendo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para as

gerações presentes e futuras. O § 1º do citado artigo arrola as atribuições do Estado

para  a  efetividade  desse  direito,  sobretudo  a  competência  para  exigir  “prévia

anuência do órgão estadual de controle e política ambiental, para início, ampliação ou

desenvolvimento  de  atividades,  construção ou reforma de instalações capazes de

causar, sob qualquer forma, degradação do meio ambiente, sem prejuízo de outros

requisitos legais, preservado o sigilo industrial” (inciso IV). O § 2º do mencionado art.

214,  por  sua  vez,  determina  que  esse  licenciamento  dependerá,  nos  casos  de

atividade potencialmente  causadora  de  degradação do meio  ambiente,  de  estudo

prévio de impacto ambiental.

Tal comando demonstra, claramente, que os empreendimentos que possam trazer

impacto ambiental estão condicionados à apreciação prévia de órgãos ambientais.

Em  Minas  Gerais,  essa  análise  técnica  é  realizada  pelo  Conselho  de  Política

Ambiental - Copam -, órgão dotado de competência normativa e punitiva em matéria

ambiental  e  integrante da  estrutura da  Secretaria  de  Estado de Meio Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  -  Semad.  Essa  atribuição  do  Conselho  consta

expressamente no art. 4º, VIII, do Decreto nº 44.667, de 2007, nos termos seguintes:

“analisar,  orientar  e  licenciar  ou  autorizar,  por  meio  de  suas  Unidades  Regionais

Colegiadas  -  URCs  -,  a  viabilidade,  a  implantação  e  a  operação  de  atividade

potencialmente  poluidora  ou  degradadora  do  meio  ambiente,  e  determinar  a

relocalização, a suspensão ou o encerramento dessas atividades”.

Além  disso,  vigora  no  Estado  a  Lei  nº  17.110,  de  2007,  que  dispõe  sobre  o

reconhecimento de localidade como estância climática ou hidromineral e dá outras

providências.  A citada  norma  enumera,  no  art.  2º,  os  requisitos  gerais  a  serem

observados  para  o  reconhecimento  de  determinada  localidade  como  estância

climática  ou  hidromineral,  não  vedando  explicitamente  a  construção  de  usinas

hidrelétricas  em  tais  localidades.  Isso  porque  o  assunto  deve  ser  precedido  de

estudos técnicos de impacto ambiental, a cargo dos órgãos ambientais do Estado,

especialmente do Copam. Assim, tanto a construção de usinas hidrelétricas quanto o

seu funcionamento ou operação dependem de manifestação prévia do Copam, que é
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o órgão encarregado de autorizar a realização de empreendimentos desse teor.  O

simples fato de determinado Município abrigar estância hidromineral ou climática, por

si só, não impede a construção ou instalação de usina hidrelétrica, a menos que haja

posicionamento  técnico  contrário  do  órgão  competente,  com  base  no  estudo  de

impacto ambiental.

Nesse ponto, saliente-se que a Semad, em resposta à diligência solicitada por esta

Comissão, manifestou-se contrariamente ao projeto, por meio de nota técnica anexa

ao processo, nos termos seguintes:

“A implantação de uma Hidrelétrica, assim como qualquer outro empreendimento

que  possa  impactar  o  meio  ambiente,  depende  primeiramente  de  estudos  cujo

objetivo  é  o  levantamento  dos possíveis  impactos  ambientais,  o  que viabilizará  a

adoção de medidas mitigadoras ou compensatórias na área onde será instalada, uma

vez que é preciso proteger o ecossistema local, bem como a parte sociocultural e

financeira  da  população que vive  e  tira  seu sustento  na  área de abrangência  do

empreendimento”.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.028/2011.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - André Quintão - Bruno

Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.036/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria da Deputada Rosângela Reis, visa autorizar

o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Timóteo 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.
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Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.036/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

fazer reverter ao Município de Timóteo o imóvel constituído pelo lote 285 da quadra

16 do setor 28, com área de 487m², situado no Bairro Alegre, nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o imóvel será destinado ao

desenvolvimento de projetos de atendimento à comunidade; e o art. 2º determina que

ele  reverterá  ao  patrimônio  do  doador  se,  no  prazo  de  cinco  anos  contados  da

lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação

prevista.

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

Substitutivo nº 1, com a finalidade de promover o retorno do bem à municipalidade

por meio de doação, uma vez que, por ocasião de sua transferência para o Estado,

não foi estabelecida cláusula de reversão.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

O  projeto  de  lei  em  análise  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.036/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - João Vítor Xavier - Gustavo Perrella.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.117/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria da Deputada Rosângela Reis, visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Dias 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 2.117/2011 tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município de Antônio  Dias  o  imóvel  com área de 36.000m²,  situado nas

localidades de Bananal e Gandra, nesse Município.

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

que o imóvel faz parte do patrimônio do Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais  -  DER-MG -  e que essa autarquia concorda em fazer  a

doação somente da parte do terreno que não está sendo utilizada por ela.

Em decorrência disso, apresentou o Substitutivo nº 1, que autoriza o DER-MG a

doar  ao  Município  de  Antônio  Dias  imóvel  com  área  15.832,023m²,  a  ser

desmembrado da área de 36.000m2, situada nas localidades denominadas Bananal e

Gandra, nesse Município, para que ali  sejam realizados projetos de atendimento à

comunidade.  Em  seu  art.  2º,  o  substitutivo  determina  que  o  imóvel  reverterá  ao

patrimônio  do  doador  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de 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
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pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida

autorização.

A proposição de lei em análise atende, pois, 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 2.117/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gustavo Perrella - Ulysses Gomes -

Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.549/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

o Poder Executivo a doar  ao Município de São Francisco do Glória o imóvel que

especifica.

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.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.549/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de São Francisco do Glória o imóvel constituído de terreno com

área de 10.000m² situado nesse Município.

Atendendo  ao  interesse  público  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da proposição determina que  o  imóvel  será

utilizado para a construção de reservatório de água e posto de saúde municipal.
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Em seu art. 2º, o projeto dispõe que o imóvel reverterá ao Estado se, no prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista.

É importante observar que a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas

gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços

da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, determina, no § 2º de

seu art. 105, que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do

Tesouro só pode ser realizada com autorização legislativa.

Após análise da matéria, constata-se que a proposição de lei 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.

Cabe  ressaltar,  por  fim,  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem como finalidade adequar o texto do “caput” do art. 1º à

técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.549/2011, no 1º

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

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Gustavo Perrella - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.551/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei  em epígrafe,  de autoria  do Deputado Zé Maia,  visa autorizar  o

Poder Executivo a doar ao Município de Açucena o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.551/2011 tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a
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doar ao Município de Açucena o imóvel com área de 360m2, situado na Rua Antônio

Alticiano, nesse Município, para, de acordo com o parágrafo único de seu art. 1º, a

construção de uma unidade de saúde, o que beneficiará a população local com a

melhoria no atendimento nessa importante área.

Cabe ressaltar que, em seu art. 2º, a proposição determina que o imóvel reverterá

ao  patrimônio  do  doador  se,  no  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

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.

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 2.551/2011, no 1º

turno, em sua forma original.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Ulysses Gomes, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Zé Maia - Tiago Ulisses -

Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.876/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, o projeto de lei em tela dispõe sobre a

obrigatoriedade  de  as  concessionárias  dos  sistemas  de  transporte  rodoviários

metropolitano  e  intermunicipal  de  passageiros  do  Estado  promoverem  campanha

permanente de estimulo à doação de sangue, medula óssea e órgãos e dá outras

providências.



621
____________________________________________________________________________

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde e

foi  analisada  preliminarmente  pela  primeira,  que  concluiu  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do dispositivo no art.188 combinado como art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe visa a obrigar os ônibus e micro-ônibus dos sistemas

de transporte rodoviários metropolitano e intermunicipal de passageiros do Estado a

divulgar mensagens com os dizeres “Doe sangue, medula óssea e órgãos - ajude a

salvar vidas” por meio de mídia eletrônica já existente ou de afixação de cartazes

adesivos no interior do veículo.

Na  justificação  apresentada,  o  autor  discorre  sobre  a  simplicidade,  agilidade  e

segurança  da  doação  de  sangue  e  a  sua  capacidade  de  salvar  vidas.  Salienta

também que a chance de se encontrar uma medula óssea compatível é de uma em

cem mil e que uma campanha desse porte auxiliaria na consecução de tal objetivo,

haja  vista  o  grande  número  de  passageiros  que  utilizam  o  transporte  público

diariamente.

Em seu parecer,  a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que o poder

público detém a titularidade dos serviços públicos e que repassa para a iniciativa

privada  tão  somente  a  execução desses  serviços,  que devem  ser  prestados  sob

regulação  estatal.  De  acordo  com  aquela  Comissão,  o  Estado  pode,  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. No caso em

apreço, por meio das tarifas cobradas, haverá a remuneração do serviço prestado,

estando, portanto, a proposição em conformidade com a legislação aplicável.

Aquela Comissão também registra que a Lei nº 15.026, de 19/1/2004, dispõe sobre

a reserva de espaço para mensagens de interesse público em ônibus intermunicipais.

A  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
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e para a divulgação de mensagens de interesse público. Entendendo que mensagens

de estímulo à doação de sangue, medula óssea e órgãos se enquadrariam, em tese,

entre aquelas de interesse público, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou

o Substitutivo nº 1, que, no lugar de criar mais uma norma esparsa no ordenamento

jurídico,  faz  constar  na  Lei  nº  15.026,  de  2004,  a  previsão  de  veiculação  de

mensagens de estímulo à doação de sangue, medula óssea e órgãos nos ônibus

intermunicipais.

A  Comissão  de  Saúde,  por  sua  vez,  considera  imprescindível  ressaltar  a

importância  da  doação de sangue,  haja  vista  a  insubstituibilidade  desse precioso

composto orgânico.  Apesar de estarem sendo realizadas,  no momento, pesquisas

para desenvolver substâncias com a mesma ação da hemoglobina humana, a ciência

ainda não tem condições tecnológicas para  criar  artificialmente um substituto  que

contenha todos os componentes do sangue.

Nesse sentido e uma vez que o país conta com uma população crescente e uma

demanda  muito  grande  por  esse  tecido  e  outros  órgãos,  devido  ao  aumento  do

número de acidentes e cirurgias cardíacas, entre outros tratamentos, é fundamental

que a população seja informada sobre a nobreza dessa ação.

Também julgamos necessário divulgar a importância da doação de medula óssea,

cujo transplante é indicado principalmente em certos tipos de câncer hematológico.

Com o transplante da medula, as células responsáveis pela formação do sangue se

fixam  na  medula  óssea  do  receptor  e  se  multiplicam,  cumprindo  suas  funções

fisiológicas no hospedeiro e restituindo-lhe a saúde. Existe atualmente no Estado um

cadastro de pessoas dispostas a doar medula óssea. Quando um paciente necessita

de  transplante  e  não  há  doador  compatível  na  sua  família,  esse  cadastro  é

consultado.  Se  for  encontrado  um  voluntário  compatível  no  cadastro,  ele  será

convidado a fazer a doação.

No âmbito legal, a matéria em exame encontra amparo no art. 1º da Lei Federal nº

9.434, de 4/2/1997, que autoriza a disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do

corpo  humano,  em  vida  ou  post  mortem,  para  fins  de  transplante  e  tratamento.

Também  está  de  acordo  com  o  que  estabelece  a  Política  Nacional  de  Sangue,

Componentes  e  Hemoderivados,  institucionalizada pela  Lei  Federal  nº  10.205,  de



623
____________________________________________________________________________

21/3/2001. Em seu art. 14, essa norma inclui, entre os princípios e as diretrizes da

política,  a  utilização exclusiva da  doação voluntária,  não remunerada,  do sangue,

cabendo ao poder público estimulá-la como ato relevante de solidariedade humana e

compromisso social.

No âmbito estadual, a matéria do projeto em análise encontra-se em conformidade

com a Lei nº 11.553, de 3/8/1994. Em seu art. 1º, a norma estabelece que o Estado

desenvolverá  ações  que  favoreçam  a  realização  de  transplantes,  nos  termos  da

legislação vigente, mediante o incentivo à doação.

Nesse contexto, esta Comissão reconhece o mérito da medida proposta no projeto

de  lei  em  análise  e  se  posiciona  favoravelmente  à  sua  aprovação.  Além  disso,

entende  que  o  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, aperfeiçoou efetivamente o projeto.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.876/2012, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Hely Tarqüínio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.897/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei  em tela torna

obrigatório que os estabelecimentos que comercializam refeições no Estado informem

o valor nutricional dos alimentos servidos.

A proposição foi  distribuída  para  as  Comissões  de  Constituição e  Justiça  e  de

Saúde  e  foi  analisada  preliminarmente  pela  primeira,  que  concluiu  por  sua

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

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, em

cumprimento do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento

Interno.

Fundamentação
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O projeto de lei em análise visa a obrigar os estabelecimentos que comercializam

refeições no Estado a informar o valor nutricional dos alimentos que constam em seus

cardápios. Para tanto, estabelece que os referidos estabelecimentos terão o prazo de

seis meses para se adequarem a essa norma e que a fiscalização do cumprimento

dessa medida ficará a cargo da Secretaria de Estado de Saúde, que, por sua vez,

regulamentará, por decreto, as penalidades a serem aplicadas em caso de infração.

Na justificação apresentada, o autor discorre sobre a obesidade e seus malefícios

para a população. Sem dúvida, no Brasil a epidemia do sobrepeso tem-se alastrado

de  forma  alarmante,  sendo  responsável  por  muitas  doenças  como  hipertensão,

diabetes, níveis elevados de colesterol, disfunções articulares e cardiopatias diversas.

Consequentemente, pode-se afirmar que a obesidade é responsável pela diminuição

da  qualidade  de  vida  e  também  por  inúmeras  mortes  prematuras.  Assim  sendo,

julgamos nobre a intenção do autor, que é evitar o consumo, por falta de informação,

de alimentos pouco nutritivos.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou a importância do

tema e justificou o acolhimento da proposição com base na competência concorrente

da União, dos Estados e dos Municípios para legislar sobre proteção e defesa da

saúde, conforme preconiza o art. 24, XII, da Constituição de 1988. De acordo com

esse dispositivo constitucional, cabe à União a edição de normas gerais e aos demais

entes  a  sua suplementação,  naquilo  que  couber,  com a  finalidade de  atender  às

peculiaridades locais e regionais. Aquela Comissão salientou, ainda, a competência

concorrente da União e dos Estados para legislar sobre produção e consumo, nos

termos do art. 24, V e VIII, da Carta Magna.

No entanto, a fim de adequar a proposição em tela ao art. 66, III, “f”, da Constituição

mineira, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1 ao projeto,

que  remete  as  infrações  ao  disposto  na  norma  às  penalidades  previstas  na  Lei

Federal nº 8.078, de 11/9/90, que dispõe sobre o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a citada Comissão retirou da proposição em estudo dispositivos que

denotavam violação ao princípio da separação e independência entre os Poderes,

estatuído no art.  2º  da Constituição Federal.  Na forma original,  a  proposição cria

atribuições e  responsabilidades para  a  Secretaria  de Estado de Saúde,  órgão da
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estrutura do Poder Executivo, matéria que, por sua natureza, está compreendida no

campo  de  responsabilidades  inerentes  à  função  administrativa,  cujo  exercício

pressupõe a competência do Chefe do Poder Executivo para, em caráter privativo,

deflagrar o respectivo processo legislativo.

Entendemos o posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça com relação

à  proposição  em  análise.  Contudo,  julgamos  necessário  fazer  algumas

considerações. Não há dúvida de que a medida está em consonância com o Código

de Defesa do Consumidor: o direito a obter informação clara, precisa e ostensiva está

contido em seu art. 31. Sob esse enfoque, não há reparos a serem feitos, mas, se

analisarmos os impactos operacionais da medida, podemos concluir  que ela pode

trazer mais prejuízos do que benefícios, conforme passaremos a esclarecer.

A proposta em análise esbarra em sérias dificuldades de ordem operacional. Seu

acolhimento  implicaria  a  obrigatoriedade  de  contratação,  por  parte  de  todos  os

estabelecimentos do ramo, de profissional nutricionista ou engenheiro de alimentos.

Sabe-se que, na prática, a elaboração de pratos em lanchonetes e restaurantes não

se  faz  com  padrões  quantitativos  rígidos.  Ademais,  pequenos  estabelecimentos

adquirem  matérias-primas  de  diferentes  fornecedores  em  diferentes  momentos  e,

muitas  vezes,  adotam  a  sazonalidade  como  critério  de  oferta  de  produtos

comestíveis. Isso faz com que os cardápios sejam sempre alterados, até mesmo para

atender  à  necessidade  de  inovação.  Por  fim,  o  caráter  artesanal  da  maioria  das

refeições e lanches comercializados, por si só, já inviabiliza uma medição precisa de

valores nutricionais de pratos e porções, uma vez que esses não são rigorosamente

padronizados.

É importante ressaltar que a informação sobre o valor nutricional que o projeto em

comento tem por finalidade divulgar também requer a análise laboratorial e o cálculo

preciso  de  todos  os  componentes  do  alimento.  Nosso  Estado,  com  seu  território

imenso  e  suas  enormes  desigualdades  regionais,  infelizmente  ainda  não  reúne

condições  para  o  cumprimento  de  tal  exigência,  especialmente  em  padarias  e

lanchonetes  de  rincões  remotos.  A proposta  também  traria  complicadores  para  a

fiscalização do Estado, cujo aparato é insuficiente para implementar medida desse

porte.
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, no exercício da legitimidade

que lhe foi  conferida  pela  Lei  Federal  nº  9.782,  de 26/1/99,  para  regulamentar  a

rotulagem de alimentos no País, publicou as Resoluções da Diretoria Colegiada nos

359 - que aprova o Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados - e

360 - que traz o Regulamento Técnico sobre a Rotulagem Nutricional de Alimentos

Embalados -, ambas de 2003, que normatizam o tema em estudo.

De acordo com a Resolução nº 360, de 23/12/2003, os produtos mencionados no

projeto  de  lei  em  tela  -  alimentos  preparados  e  embalados  em  restaurantes  e

estabelecimentos comerciais, prontos para o consumo - não se sujeitam à obrigação

de rotulagem nutricional.

Assim,  reiteramos  nosso  aplauso  à  intenção  do  proponente,  mas  deixamos  de

acolher a proposição, em razão dos empecilhos mencionados.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.897/2012.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.213/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Unaí.

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.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.213/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Unaí o imóvel com área de 2.000m², situado nesse Município,

para o funcionamento da sede do Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais
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e Ambientais - Cepasa.

É importante observar que o art. 2º da proposição prevê que o imóvel reverterá ao

patrimônio  do  doador  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

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

a propriedade do imóvel é do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -, razão

pela qual apresentou a Emenda nº 1, que autoriza essa autarquia a fazer a doação do

bem.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de imóveis do patrimônio

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.213/2012, no 1º

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

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Gustavo Perrella - Tiago Ulisses -

Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.331/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe fixa a data-

base e o percentual relativo ao ano de 2012 para a revisão anual dos vencimentos e

proventos dos servidores do Ministério Público do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2012, a proposição foi distribuída às

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

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

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

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria com a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.

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

Fundamentação

O projeto em exame objetiva fixar o dia 1º de maio como data-base para revisão

dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do  Ministério  Público  do  Estado  de

Minas Gerais. Ele propõe, também, a revisão do valor dos multiplicadores a que se

refere o art. 8º e o Anexo II da Lei nº 18.800, de 31/3/2010, reajustando-os em 5,1%,

a partir de 1º/5/2012.

Por meio do Ofício nº 04/2012, que encaminha o projeto, o Procurador-Geral de

Justiça informou que a proposição visa cumprir o art. 37, inciso X, da Constituição da

República e atender a determinação constante da Resolução do CNMP nº 53,  de

11/5/2010, que disciplina a revisão geral anual. Segundo ele, o índice adotado, de

5,1%, representa “(...) o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -

apurado no período de maio de 2011 a abril de 2012, conforme divulgação constante

do  sítio  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  -  IBGE.”  No  ofício,  foi

informado, ainda, “(...) que o Ministério Público se encontra rigorosamente adequado

à  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  inclusive  em  se  considerando  o  impacto

orçamentário decorrente da revisão geral anual proposta.”

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

constitucional a impedir a tramitação do projeto, haja vista “ (…) que a Constituição

Federal,  no  art.  127,  parágrafo  2º,  e  a  Constituição  Estadual,  no  art.  122,  I,

asseguram ao Ministério  Público  a  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.” Não obstante, essa Comissão

apresentou a Emenda nº 1, propondo alterar a redação do art. 1º, com vistas à melhor

adequação à técnica legislativa.
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A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria, por se

tratar de mera recomposição remuneratória, calculada com base em índice oficial e

com a demonstração do impacto que tal despesa terá no orçamento público.

No que compete a esta Comissão analisar, entendemos que a implementação da

medida proposta implica aumento de despesas com pessoal para o erário, estando,

portanto,  condicionada  aos  limites  constitucionais  e  legais.  A  Lei  Complementar

Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, define a despesa

total com pessoal em seu art. 18 e, nos arts. 19 e 20, estabelece limitações para tais

gastos.

O art. 20, II, “d”, da LRF dispõe que o total de despesa com pessoal do Ministério

Público dos Estados não poderá exceder a 2% da Receita Corrente Líquida - RCL.

Além disso, o parágrafo único do art. 22 estabelece o patamar de 1,9% como limite

prudencial, a partir do qual deverão ser adotadas medidas corretivas para evitar que

seja atingido o limite máximo. Entre elas, está a proibição de aumento, reajuste ou

adequação  de  remuneração  a  qualquer  título,  ressalvada  a  revisão  geral  anual

prevista no inciso X do art. 37 da Constituição da República.

O Ministério Público estadual, por meio do ofício subscrito pelo Procurador-Geral de

Justiça, informa que o referido órgão se encontra dentro dos limites estabelecidos

pela LRF para gastos com pessoal, sendo que o impacto gerado pela concessão do

reajuste representa, em 2012, o montante de R$11.000.000,00.

De  acordo  com  dados  extraídos  do  Armazém  do  Sistema  Integrado  de

Administração Financeira - Siafi  -,  as despesas com pessoal do Ministério Público

estadual, considerando abril como mês de referência, estão dentro dos limites legais.

Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta original para o exercício

de 2012, o valor  ainda permanece inferior  ao limite prudencial,  considerando-se a

projeção da 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  da  República,  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.
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Ressaltamos,  porém,  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.331/2012, no

1° turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comis são de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Zé Maia,  Presidente  e  relator  -  Gustavo Perrella  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.372/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, autoriza o Poder

Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  no  âmbito  do  Programa  de  Apoio  ao

Investimento  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  -  Proinveste  -  e  dá  outras

providências.

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

concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma

original.

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

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

Fundamentação

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

crédito  até  o  limite  de  R$1.326.389.531,69  com  o  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - para financiar ações relacionadas às

áreas  de  infraestrutura  de  transporte  e  logística,  mobilidade  urbana,  saneamento

básico, ciência e tecnologia, gestão fazendária e segurança pública.

O art. 2º do projeto especifica o que será oferecido a título de garantia pelo Poder

Executivo: as cotas e as receitas tributárias constantes nos arts. 157 e 159, I, “a”, e II,

da Constituição da República.

Por sua vez, o art. 3º da proposição estabelece que, caso a União ofereça garantia



631
____________________________________________________________________________

à  operação  de  crédito,  o  Poder  Executivo  está  autorizado  a  oferecer,  como

contragarantia,  as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art.  155 e os

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

Tal medida obedece ao disposto no art. 18, I, da Resolução nº 43 do Senado Federal.

O  Governador  do  Estado,  por  meio  da  Mensagem nº  272/2012,  salienta  que a

operação que se busca realizar “atende aos interesses maiores da União, haja vista

que  a  mesma  está  inserida  no  rol  das  medidas  anticíclicas  apresentadas  pela

Presidente Dilma Rousseff, com vistas a estimular os investimentos pelos Estados e

assim reaquecer a economia”. Afirma, ainda, que o projeto não encontra “óbice do

ponto de vista da Lei  de Responsabilidade Fiscal  -  Lei  Complementar  Federal  nº

101/2000, nem do ponto de vista orçamentário”.

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

vislumbrou  óbice  de  natureza  jurídico-constitucional  à  normal  tramitação  da

proposição.

Durante  a  fase  de  discussão  nesta  Comissão,  foi  apresentada  pelo  Deputado

Dalmo Ribeiro proposta de emenda acrescentando ao parágrafo único do art. 1º do

projeto o inciso VII, incluindo a expressão “habitação” no rol das áreas abrangidas

pela proposição, com a qual concordamos e que acatamos ao final deste parecer.

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

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

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

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

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

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

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

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

entidades  por  este  controladas.  Esse  dispositivo  estabelece  também  que  a

contragarantia  exigida  pela  União  ao  Estado  poderá  consistir  na  vinculação  de

receitas  tributárias  diretamente  arrecadadas  e  provenientes  de  transferências

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

crédito contraída com organismo financeiro internacional ou com instituição federal de
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crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia

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

recebimento de transferências voluntárias, sendo nula a garantia concedida acima

dos limites fixados pelo Senado Federal.

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

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

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

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

demonstrando o atendimento das seguintes condições:

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

orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;

b) inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos recursos provenientes da

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

c) observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;

d)  autorização específica  do  Senado Federal,  quando se  tratar  de operação de

crédito externo;

e) atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que

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

capital,  ressalvadas  as autorizadas  mediante  créditos  suplementares  ou  especiais

com finalidade precisa.

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

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

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

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

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

comento pretende suprir tal exigência.

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

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

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

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

recursos provenientes da operação de crédito pretendida deverão ser consignados
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como receita orçamentária do Estado.

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

suas Resoluções nos 40 e 43, de 2001. A primeira dispõe sobre os limites globais

para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária  dos

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

crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive

concessão de garantias, seus limites e condições de autorização. Em seu art. 9º, a

Resolução nº 43, de 2001, estabelece que o saldo global das garantias concedidas

pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios não poderá exceder 22% da

Receita Corrente Líquida - RCL. A Resolução n° 40, de 2001, determina, em seu art.

3°, que, ao final do 15° exercício financeiro conta do a partir do encerramento do ano

de sua publicação, a Dívida Consolidada Líquida - DCL - não poderá ser superior a

duas vezes a RCL. Dispõe, ainda, em seu art. 4°,  qu e, no mesmo período citado

anteriormente,  o  excedente  apurado  ao  final  do  exercício  de  2001  deverá  ser

reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 a cada exercício financeiro. Conforme o

Relatório  de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2012, elaborado

pela  Secretaria  de  Estado de Fazenda,  o  percentual  da  DCL sobre  a  RCL é  de

170,37%,  inferior,  portanto,  ao  percentual  do  limite  de  endividamento,  que  é  de

200% .

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

Constituição da República, o qual  veda a realização de operações de crédito que

excedam o montante das despesas de capital, é complementado pelo disposto no art.

32, § 3°, VI, da LRF. A fim de viabilizar o dispost o na Constituição Federal, o citado §

3° dispõe que:

“Art. 32 - (...)

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

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

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

Com  vistas  à  verificação  de  tal  limite,  informamos  que  a  Lei  nº  20.026,  de

10/1/2012,  a  Lei  Orçamentária  Anual  -  LOA -,  fixa  as  despesas  de  capital  em

R$5.966.511.326,00 para 2012, enquanto as operações de crédito previstas totalizam
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R$277.045.574,00. Adicionando-se ao montante das receitas de operação de crédito

previstas  o  valor  da  operação  de  crédito  que  se  pretende  contratar,  ou  seja,

R$1.326.389.531,69, obtém-se o valor de R$1.603.435.105,69, inferior, portanto, ao

montante das despesas de capital, o que atende à exigência do inciso III do art. 167

da Constituição Federal.

Quanto à exigência do § 1º do art. 40 da LRF, a proposição, em seu art. 3º, autoriza

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

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

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

Por fim, com o objetivo de tornar mais claro e objetivo o comando do art. 2º, além

de uniformizar sua redação com o disposto na parte final do art. 3º, apresentamos a

Emenda nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.372/2012, no 1º

turno, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 2º, a expressão “as cotas e as receitas tributárias a que se

referem” por “os recursos de que tratam”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao parágrafo único do art. 1º o seguinte inciso VII:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo único: (…)

VII - habitação.”.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Gustavo Perrella - Tiago Ulisses - João Vítor Xavier.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

Do Deputado Adalclever  Lopes  em  que  notifica  sua ausência  do  País  de  17  a

19/8/2012. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2012

ATAS

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 22/8/2012

Presidência dos Deputados José Henrique e Rômulo Viegas

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

Questões de ordem; chamada para a recomposição do número regimental; existência

de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3.410  a  3.416/2012  -

Requerimentos nºs 3.569 a 3.573/2012 - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado

Lafayette de Andrada; questões de ordem; chamada para a recomposição do número

regimental; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique -  Adalclever  Lopes -  Almir  Paraca -  Ana Maria Resende -  André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta  -  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Délio  Malheiros  -  Doutor  Wilson

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

Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada -  Leonardo Moreira - Liza Prado -  Luiz Henrique -  Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  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  José  Henrique)  -  Às  14h10min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Marques Abreu, 2º- Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Pela ordem, Sr. Presidente. Pediria a V. Exa. que

encerrasse a reunião por ausência absoluta de quórum.

O Deputado Bonifácio Mourão - Peço recomposição, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) -  É regimental. A Presidência solicita

ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de

quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Marques Abreu) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.410/2012

Dispõe sobre o serviço de transporte aquaviário intermunicipal de passageiros e

cargas do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre organização, planejamento e fiscalização do serviço
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público de transporte aquaviário intermunicipal de passageiros e cargas do Estado de

Minas Gerais.

Art. 2º - Transporte aquaviário intermunicipal, para os efeitos desta lei, é o serviço

de navegação entre dois ou mais Municípios, dentro dos limites territoriais do Estado

de Minas Gerais.

Art. 3º - Cabe ao Estado de Minas Gerais, na forma desta lei, explorar diretamente

ou  mediante  concessão  ou  permissão  os  serviços  de  transporte  aquaviário

intermunicipal  de passageiros  e cargas com qualidade e mediante tarifa  justa,  na

forma da lei e das Constituições Federal e Estadual.

CAPÍTULO II

DO PLANEJAMENTO E DA IMPLANTAÇÃO

Art.  4º  -  Os  serviços  de  transporte  aquaviário  intermunicipal  serão  planejados,

coordenados,  controlados,  concedidos,  permitidos,  regulados  e  fiscalizados  pelo

poder público estadual.

Parágrafo  único  -  As  normas  específicas  do  serviço  público  de  administração,

operação e exploração dos terminais aquaviários de passageiros e cargas, mediante

concessão ou permissão de uso, observada sempre a legislação pertinente, serão

definidas em regulamento.

Art. 5º - A outorga para a exploração dos serviços previstos nesta lei deverá atender

ao princípio da prestação adequada às necessidades dos usuários.

§  1º  -  Serviço  adequado  é  o  que  satisfaz  as  condições  de  regularidade,

continuidade,  eficiência,  segurança,  atualidade,  cortesia  na  sua  prestação  e

modicidade nas tarifas.

§ 2º - A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e

das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3º - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em

situação de emergência ou após aviso prévio, quando motivada por razões de ordem

técnica ou de segurança das instalações.

Art. 6º - No planejamento dos serviços deverão ser considerados:

I - o caráter de permanência da linha em função do interesse público;
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II  -  o  padrão  do  serviço  a  ser  prestado  e  os  meios  que  garantam  a  sua

sustentabilidade;

III  -  os  meios  alternativos  a  serem  utilizados  em  situações  emergenciais  e  o

conjunto de procedimentos que garantam a eficácia dos planos de emergência;

IV - os índices de acidentes por categoria e as conclusões dos respectivos laudos

periciais.

Art. 7º - Os serviços deverão atender de forma qualitativa e quantitativa às suas

demandas,  cabendo  ao  poder  público  realizar  o  controle  permanente  de  sua

qualidade e o exame dos dados estatísticos referentes aos horários realizados.

Art. 8º - A avaliação da oportunidade e conveniência de implantação de linhas de

transporte  aquaviário  será  objeto  de  estudo  que  considerará,  entre  outros,  os

seguintes fatores:

I  -  a avaliação dos reflexos sobre a demanda de outras linhas já em operação,

vedada a concorrência ruinosa entre os prestadores;

II - a existência de regiões ou localidades sem prestação de serviços de transporte;

III  -  a  população  das  localidades  a  serem  atendidas  e  suas  características

socioeconômicas e culturais, conformando o perfil da demanda;

IV - a capacidade de geração e crescimento da demanda;

V - as condições e padrão de serviço mais adequado à exploração da linha;

VI - a viabilidade econômica e financeira da nova linha.

Parágrafo único - A implantação de novos serviços poderá ocorrer por iniciativa do

órgão público responsável pela sua prestação e fiscalização ou a pedido da parte

interessada,  desde  que  encaminhada  com  os  requisitos  mínimos  de  informações

relativas aos dados gerais da região e da linha a ser atendida, a demanda prevista e

as condições para sua prestação, entre outras informações técnicas necessárias e

suficientes à verificação da sua viabilidade.

Art.  9º  -  O  poder  público  editará  normas  que  promovam  a  acessibilidade  das

pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  mediante,  entre

outras  medidas,  a  supressão  de  barreiras  e  obstáculos  nos  equipamentos  em

conformidade com a legislação pertinente.
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CAPÍTULO III

DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 10 - A prestação dos serviços de transporte aquaviário intermunicipal, inclusive

o  gerenciamento  da  operação  e  sua  infraestrutura  de  apoio,  será  regida  pelos

seguintes princípios gerais:

I  -  preservação  dos  interesses  estaduais  e  promoção  do  desenvolvimento

econômico e social;

II - integração regional;

III - harmonização dos interesses dos usuários, quanto à qualidade, segurança e

oferta dos serviços de transporte, e dos concessionários e permissionários, quanto à

remuneração pelos serviços prestados;

IV - eficientização dos custos;

V  -  proteção  ao  meio  ambiente,  especialmente  com  a  redução  dos  níveis  de

poluição e de contaminação atmosférica, do solo e dos recursos hídricos;

VI - liberdade de escolha na forma de locomoção e dos meios de transporte mais

adequados às necessidades dos usuários;

VII  -  desenvolvimento  da  infraestrutura  social,  em  especial,  de  transporte  de

passageiros, em consonância com as diretrizes traçadas no planejamento estratégico

estadual.

CAPÍTULO IV

DOS PROCEDIMENTOS PARA OUTORGA

Art. 11 - O poder público outorgará a prestação dos serviços mediante concessão

ou permissão, precedida de licitação, observado o disposto na legislação federal e

nesta lei.

Art.  12  -  Relativamente  à  administração,  operação  e  exploração  dos  terminais

aquaviários, no ato de outorga deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

I  -  adequação  na  exploração  da  infraestrutura  e  na  prestação  de  serviços  de

transporte  satisfazendo as  condições  de  regularidade,  generalidade,  continuidade,

eficiência, segurança, atualidade, cortesia e modicidade nas tarifas;

II  -  licitação  pública  e  cumprimento  ao  princípio  da  livre  concorrência  entre  os

capacitados para o exercício das outorgas, definindo-se claramente:
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a) limites tarifários e as condições de reajuste e revisão;

b) pagamento pelo valor das outorgas e participações governamentais, quando for o

caso;

c) prazos contratuais.

§ 1º - Para os efeitos do “caput” deste artigo, define-se por:

I - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, mediante licitação,

na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou a consórcio de empresas que

demonstre capacidade para seu desempenho,  por  sua conta e risco,  e por prazo

determinado;

II - permissão de serviço público: a delegação de sua prestação, mediante licitação,

à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua

conta e risco;

III - concessão de uso de bem público: a delegação da sua utilização privativa, para

fins  de  interesse  público,  mediante  licitação,  à  pessoa  jurídica  que  demonstre

capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco, e por prazo determinado;

IV - permissão de uso de bem público: a delegação da sua utilização privativa, para

fins  de  interesse  público,  mediante  licitação,  à  pessoa  física  ou  jurídica  que

demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

§ 2º - É vedada a execução dos serviços sem amparo em contrato celebrado com a

administração pública, de acordo com o disposto nesta lei.

§ 3º -  A delegação dos serviços públicos de transporte aquaviário intermunicipal

tratados  nesta  lei,  por  intermédio  de  contrato  de  concessão  ou  permissão,

independerá  do  procedimento  da  outorga  para  exploração  da  infraestrutura  a  ser

utilizada.

§ 4º - É permitida a concessão ou permissão dos serviços de que trata esta lei,

conjuntamente com a  concessão ou permissão de uso dos terminais  aquaviários,

desde  que  expressamente  contemplada  no  edital  de  licitação  e  devidamente

justificada pela autoridade competente.

Art. 13 - Em casos excepcionais, devidamente justificados pelo interesse público e

pelo princípio da continuidade, o poder público poderá contratar emergencialmente a

prestação de serviços.
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§ 1º -  O contrato emergencial  terá vigência pelo prazo de cento e oitenta dias,

dentro  do  qual  deverá  ser  realizada  licitação  para  a  outorga  do  serviço  público,

através de permissão ou concessão, conforme o caso.

§ 2º - O contratado nos termos deste artigo será remunerado exclusivamente por

tarifa paga pelos usuários do serviço público de que trata esta lei.

Art. 14 - A licitação para outorga de concessão ou permissão dos serviços públicos

de que trata esta lei será processada em estrita conformidade com os princípios da

legalidade, moralidade, publicidade, eficiência, igualdade do julgamento por critérios

objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.

Parágrafo  único  -  O  Poder  concedente  ou  permitente  recusará  propostas

manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da

licitação.

Art. 15 - Somente poderão ser titulares de concessão ou permissão, para prestação

de serviços de transporte e de exploração da infraestrutura de transporte aquaviário

de que trata esta lei, as empresas ou entidades constituídas sob as leis brasileiras,

com  sede  e  administração  no  País,  e  pessoas  físicas  idôneas  que  atendam  aos

requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos pelo Poder concedente.

Art. 16 - O edital de licitação indicará, obrigatoriamente:

I - o objeto da outorga, o prazo estimado para a sua vigência, as condições para a

sua prorrogação, os programas de trabalho, os investimentos mínimos e as condições

relativas à reversibilidade dos bens;

II  -  os  requisitos  exigidos  dos  concorrentes  e  os  critérios  de  pré-qualificação,

quando este procedimento for adotado;

III  -  a  relação  dos  documentos  exigidos  e  os  critérios  a  serem  seguidos  para

aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica

dos  interessados,  bem  como  para  a  análise  técnica  e  econômico-financeira  da

proposta;

IV - os critérios para o julgamento da licitação, assegurando a prestação de serviços

adequados;

V - as exigências quanto à participação de empresas em consórcio, quando for o

caso.
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Art. 17 - O contrato de concessão refletirá fielmente as condições do edital e da

proposta vencedora e terá como cláusulas essenciais as relativas a:

I - definições do objeto da concessão;

II - prazo de vigência da concessão e condições para a sua prorrogação;

III - modo, forma e condições de exploração da infraestrutura e da prestação dos

serviços,  inclusive  quanto  à  segurança das  populações e  à  preservação do meio

ambiente;

IV  -  deveres  relativos  à  exploração  da  infraestrutura  e  prestação  dos  serviços,

incluindo os programas de trabalho, o volume dos investimentos e os cronogramas de

execução;

V - obrigações dos concessionários quanto às participações governamentais e ao

valor devido pela outorga, se for o caso;

VI  -  garantias  a  serem  prestadas  pelo  concessionário  para  o  cumprimento  do

contrato, inclusive quanto à realização dos investimentos ajustados;

VII - tarifas a serem praticadas;

VIII - critérios para reajuste e revisão das tarifas;

IX  -  receitas  complementares ou acessórias  e receitas provenientes de projetos

associados;

X - direitos, garantias e obrigações do Poder concedente e do concessionário;

XI - critérios para reversibilidade de ativos;

XII - procedimentos e responsabilidades relativos à declaração de utilidade pública,

para fins de desapropriação ou instituição de servidão, de bens imóveis necessários à

prestação do serviço ou execução de obra pública;

XIII  -  procedimentos  para  acompanhamento  e  fiscalização  das  atividades

concedidas e para auditoria do contrato;

XIV - obrigatoriedade de o concessionário fornecer ao Poder concedente relatórios,

dados e informações relativas às atividades desenvolvidas;

XV - procedimentos relacionados à transferência da titularidade do contrato;

XVI  -  regras sobre solução de controvérsias relacionadas com o contrato e sua

execução, inclusive a conciliação e a arbitragem;

XVII - sanções aplicáveis para o inadimplemento contratual.
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§ 1º - Como condição de sua eficácia, o contrato será publicado por extrato, no

Diário Oficial do Estado.

§ 2º - As cláusulas essenciais previstas neste artigo serão observadas no que forem

pertinentes ao contrato de permissão, que observará os termos desta lei e do edital

de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato

pelo Poder permitente.

Art. 18 - O contrato obrigará, ainda, o concessionário ou o permissionário a:

I  -  adotar,  em  todas  as  suas  operações,  as  medidas  necessárias  para  a

conservação  dos  recursos  naturais,  para  a  segurança  das  pessoas  e  dos

equipamentos e para a preservação do meio ambiente;

II - responsabilizar-se civilmente pelos atos de seus prepostos e indenizar todos e

quaisquer danos decorrentes das atividades contratadas, devendo ressarcir ao Poder

concedente  os  ônus  que  este  venha  a  suportar  em  consequência  de  eventuais

demandas motivadas por atos de responsabilidade do concessionário;

III - adotar as melhores técnicas de execução de projetos e obras e de prestação de

serviços,  segundo  normas  e  procedimentos  técnicos  e  científicos  pertinentes,

utilizando-se dos mais eficientes processos e equipamentos.

CAPÍTULO V

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Art. 19 - Incumbe ao concessionário ou permissionário a prestação de serviços de

transporte  e/ou  de  exploração  da  infraestrutura  de  transporte  aquaviário  que  lhe

tenham sido delegados, cabendo-lhes responder por todos os prejuízos causados ao

poder público Estadual, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida

pelo Poder concedente exclua ou atenue essa responsabilidade.

§ 1º - É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão,

desde que expressamente autorizada pelo Poder Concedente e prevista no edital de

licitação.

§ 2º - A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência.

§  3º  -  A  execução  das  atividades  contratadas  com  terceiros  não  exime  o

concessionário ou permissionário da responsabilidade pelo cumprimento das normas

regulamentares aplicáveis ao serviço concedido ou permitido.
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Art.20  -  Considerar-se-ão,  dentre  outros,  como  indicadores  de  qualidade  dos

serviços prestados:

I  -  as  condições  de  segurança  para  navegação,  conforto  e  higiene  das

embarcações, terminais e pontos de atracação;

II  -  o  cumprimento  das  condições  de  regularidade,  continuidade,  pontualidade,

eficiência, atualidade e cortesia na prestação;

III  -  a  garantia  da  integridade  das  bagagens  e  encomendas,  quando  houver

previsão contratual;

IV  -  o  desempenho  profissional  adequado  do  pessoal  do  concessionário  ou

permissionário;

V - o índice de acidentes.

Art. 21 - O Poder concedente procederá ao controle permanente da qualidade dos

serviços,  valendo-se,  inclusive,  da  realização  de  auditorias  para  avaliação  da

capacidade técnico-operacional do concessionário ou permissionário.

§ 1º - Ao Poder concedente é facultado, sempre que julgar conveniente ao interesse

público, efetuar inspeções nas embarcações, equipamentos e instalações utilizados

na prestação do serviço de transporte de passageiros e veículos, podendo determinar

a  suspensão  do  uso  daqueles  que  não  estiverem  em  condições  de  segurança,

higiene e conforto dos usuários e aplicar as penalidades previstas nesta lei.

§  2º  -  O  retorno  do  equipamento  à  navegação  somente  ocorrerá  após  sua

aprovação em nova vistoria realizada pelo Estado.

CAPÍTULO VI

DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 22 - Os serviços serão remunerados mediante receitas provenientes das tarifas

pagas  pelos  usuários  desses  serviços,  as  quais  serão  calculadas  e  revistas

periodicamente pelo Poder concedente.

Parágrafo único - Os bilhetes individuais ou cupons emitidos eletronicamente pelos

concessionários e permissionários são documentos fiscais, sujeitos ao controle dos

órgãos fazendários competentes.

Art.  23  -  O  Poder  concedente  estabelecerá  a  regulamentação  econômica  da

outorga,  na qual serão contempladas, dentre outros aspectos, as metodologias de
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apropriação dos custos dos serviços, da apropriação dos resultados da produtividade,

do cálculo  das  tarifas,  da  remuneração dos operadores  e  a definição dos  níveis,

índices balizadores e periodicidade das revisões e dos reajustes tarifários.

§ 1º - As tarifas serão calculadas segundo metodologias e técnicas estabelecidas

pelo Poder concedente, devendo-se assegurar o equilíbrio econômico-financeiro dos

contratos  de  concessão e permissão,  levando-se em conta  o custo do  serviço,  o

poder  aquisitivo  dos  usuários,  a  manutenção dos  níveis  de  qualidade  de  serviço

estipulados para as linhas e a expansão e o melhoramento dos serviços.

§ 2º - O valor fixado para a tarifa deverá ser devidamente respeitado, assim como o

cumprimento da periodicidade dos reajustes e revisões tarifárias.

§ 3º -  Os concessionários e permissionários são obrigados a fornecer ao Poder

concedente, nos prazos estabelecidos, os dados operacionais e contábeis e demais

informações indispensáveis ao cálculo tarifário.

§ 4º -  O Poder Concedente poderá utilizar  outros indicadores confiáveis de que

disponha para aferir a veracidade e a consistência das informações prestadas.

§  5º  -  Poderão  ser  fixadas  tarifas  diferenciadas  de  acordo  com  a  classificação

funcional do serviço.

Art. 24 - Somente poderão viajar sem o bilhete de passagem diretores, gerentes ou

funcionários  da  operadora  que estejam em serviço,  ou  autoridades  e  agentes  do

Poder  concedente  em  missão  de  supervisão  ou  fiscalização,  devidamente

credenciados e identificados.

§ 1º - É vedada a prática de cortesias ou gratuidades de qualquer espécie, salvo as

previstas em lei e em regulamento, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas,

sem prejuízo do ressarcimento fiscal.

§ 2º - Quando razões de interesse assistencial determinarem a gratuidade total ou

parcial, a lei que a instituir indicará, também, a previsão do seu custeio pelo poder

público Estadual.

Art. 25 - As tarifas fixadas pelo Poder concedente constituem o valor da passagem

a ser cobrada do usuário, sendo vedada a cobrança de qualquer importância além do

preço estabelecido, salvo as taxas oficiais diretamente relacionadas com a prestação

dos serviços e o valor referente à Tarifa de Utilização de Terminal, nas localidades em
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que existam terminais aquaviários delegados.

Parágrafo  único  -  O  seguro  de  acidentes  pessoais  oferecido  aos  usuários  tem

caráter facultativo, não podendo o bilhete de passagem ter sua venda condicionada à

sua aquisição.

Art. 26 - Os terminais aquaviários serão de uso obrigatório pelos concessionários e

permissionários para a efetuação do embarque e desembarque dos usuários e terão

o valor da sua Tarifa de Utilização de Terminal fixado de acordo com a classificação

funcional estabelecida pelo Poder concedente.

Parágrafo único - É atribuição dos concessionários e permissionários a venda da

Tarifa de Utilização de Terminal, juntamente com os bilhetes de passagem, devendo

recolher, quinzenalmente, aos concessionários dos terminais aquaviários a receita por

eles auferida.

Art.  27 - As gratuidades quanto ao serviço e as prioridades quanto ao acesso à

infraestrutura  do  transporte  aquaviário  serão  definidas  e  disciplinadas  em

regulamento próprio.

Art.  28  -  Os direitos  e  as  obrigações  dos  usuários,  dos  concessionários  e  dos

permissionários, sem prejuízo do disposto nesta lei e na Lei Federal nº 8.078, de 11

de setembro de 1990, serão detalhados em atos regulatórios a serem expedidos pelo

Poder concedente.

CAPÍTULO VII

DO CONTROLE, DA FISCALIZAÇÃO E DAS PENALIDADES

Art. 29 - O controle e a fiscalização dos serviços, inclusive nos aspectos econômico-

financeiros,  qualidade na prestação e conforto dos usuários,  serão exercidos pelo

Poder concedente.

Art.  30  -  O  poder  de  polícia  se  manifestará  por  meio  de  atos  de  fiscalização,

regulação,  ordens,  anuências,  medidas  administrativas  coercitivas  e  aplicação  de

penalidades.

Art. 31 - Medidas administrativas, como instrumento do poder de polícia, são ações

de polícia administrativa, coercitivas, adotadas pelas autoridades ou seus agentes,

que visam a interromper,  de imediato,  prática nociva ou perigosa à segurança do

serviço.



647
____________________________________________________________________________

Parágrafo único -  São medidas administrativas, a serem aplicadas em razão de

uma infração, sem prejuízo de outras penalidades, as seguintes:

I - retenção temporária da embarcação para fins de transbordo de passageiros ou

correção de alguma irregularidade que afete a qualidade dos serviços e/ou constitua

risco à segurança dos usuários ou terceiros;

II  -  remoção da embarcação para depósito público ou atracadouro,  quando não

corrigida ou não for possível corrigir a irregularidade após a retenção temporária de

que trata o inciso anterior;

III  -  interdição  temporária,  total  ou  parcial,  de  terminais  ou  de  parte  de  sua

infraestrutura, desde que estejam causando riscos à segurança ou perigo à saúde

dos usuários e da tripulação.

Art. 32 - As ações ou omissões praticadas contra as normas, regulamentos, ordens

e  regras  emitidas  pelo  Poder  concedente,  relativas  à  regulação,  ordenação  e

disciplina do serviço público, constituem infração administrativa, sujeitando o infrator

às  penalidades  cominadas,  sem  prejuízo  da  aplicação  cumulativa  de  medidas

administrativas.

Art. 33 - As infrações às normas fixadas pelo Poder concedente serão punidas de

acordo com a seguinte classificação:

I - infrações de natureza leve: puníveis com advertência e/ou multa pecuniária de

cinquenta vezes o valor da tarifa básica cobrada pela prestação do respectivo serviço;

II - infrações de natureza média: puníveis com multa pecuniária de setenta vezes o

valor da tarifa básica cobrada pela prestação do respectivo serviço;

III - infrações de natureza grave: puníveis com multa pecuniária de cem vezes o

valor da tarifa básica cobrada pela prestação do respectivo serviço;

IV - infrações de natureza gravíssima: puníveis com suspensão da concessão ou

permissão, seguida de processo de declaração de caducidade e/ou multa pecuniária

de duzentas  vezes  o  valor  da  tarifa  básica  cobrada pela prestação do respectivo

serviço.

Art. 34 - Constituem infrações à outorga do serviço público as previstas no Anexo

Único desta lei.

Art. 35 - As penalidades aplicáveis pelo Poder concedente, após o devido processo
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legal, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, são as seguintes:

I - advertência por escrito;

II - multa pecuniária, na forma prevista nesta lei;

III - determinação de afastamento de preposto;

IV - suspensão temporária da prestação de serviços;

V - declaração de caducidade da concessão ou permissão;

VI - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração, por prazo não excedente a cinco anos;

VII  -  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  administração

pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja

promovida sua reabilitação perante a administração pública.

Parágrafo  único  -  As  sanções  previstas  neste  artigo  poderão  ser  aplicadas

cumulativamente desde que não conflitantes entre si, em razão de sua natureza.

Art. 36 - A autuação não desobriga o infrator de corrigir a falta que lhe deu origem.

Art. 37 - As penalidades serão aplicadas por prepostos da fiscalização do Poder

concedente devidamente credenciados, após processo regular que assegure direito à

ampla defesa e ao contraditório.

Art. 38 - A penalidade de advertência por escrito é imposta para as infrações de

natureza leve, média e grave puníveis com multa, desde que o infrator não tenha

reincidido na mesma infração no período dos doze meses anteriores, ou quando a

autoridade administrativa considerar os bons antecedentes da empresa infratora e as

circunstâncias do cometimento da infração.

Parágrafo único - É aplicável, ainda, a penalidade de advertência por escrito como

preparatória à de suspensão temporária da prestação de serviços.

Art.  39  -  As  infrações  às  normas  regulamentares  serão  punidas  com  multa

pecuniária, observados o Anexo Único e demais disposições desta lei.

Art.  40  -  Quando  o  funcionário  do  concessionário  ou  permissionário,  inclusive

terceirizado,  não  atuar  adequadamente  no  trato  com o  público,  praticar  atos  que

atentem  gravemente  contra  a  moral,  integridade  física  ou  a  vida  de  usuários  ou

terceiros, ou cometer crimes de desobediência ou desacato contra autoridades ou

agentes  do  Poder  concedente,  será  aplicada  a  penalidade  de  afastamento  do
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preposto.

Parágrafo  único  -  O  afastamento  poderá  ser  determinado  imediatamente,  em

caráter preventivo, até o prazo máximo de trinta dias, sem prejuízo da instauração do

procedimento para apuração do fato e das responsabilidades.

Art.  41  -  Nos  casos  de  reiteradas  infrações  graves  ou  gravíssimas  às  normas

fixadas  pelo  Poder  concedente  será  aplicável,  cumulativamente,  a  penalidade  de

suspensão  temporária  da  prestação  de  serviços,  sempre  precedida  da  de

advertência.

Art.  42  -  A  penalidade  de  declaração  de  caducidade  da  concessão  ou  de

cancelamento da permissão,  precedida ou não da de suspensão temporária,  será

aplicada no caso das hipóteses previstas no art. 38, da Lei Federal nº 8.987, de 13 de

fevereiro de 1995, nas seguintes situações:

I  - paralisação total dos serviços durante cinco dias, sucessivos ou intercalados,

num período de seis meses, salvo caso fortuito, força maior, ou quando decorrer de

pendência  de  ato  administrativo  do Poder  concedente,  ou  de  paralisação por  ela

autorizada;

II  -  transferência  da  concessão  ou  permissão  sem  anuência  prévia  do  Poder

concedente;

III  -  ação do empregador  que  impeça  o  acesso  dos  trabalhadores  ao  local  de

trabalho;

IV - dissolução legal da pessoa jurídica, titular da concessão ou permissão;

V -  superveniência de incapacidade técnico-operacional  ou econômico-financeira

devidamente comprovada;

VI  -  elevado  índice  de  acidentes  graves  com  vítimas,  comprovada  a  culpa  do

concessionário ou permissionário;

VII -  não renovação cadastral,  por mais de um período consecutivo, ou por três

alternados.

Art. 43 - A reincidência infracional, no prazo de doze meses, implicará agravamento

da penalidade pecuniária em até cem por cento.

Art.  44 -  A prestação irregular do serviço de transporte aquaviário intermunicipal

acarreta a incidência de:
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I - medidas administrativas:

a) retenção da embarcação para transbordo dos passageiros;

b) remoção da embarcação para depósito público;

II - penalidades cumulativas:

a) multa com valor estabelecido no regulamento ou majoração em cem por cento da

penalidade anteriormente aplicada, se reincidente num prazo de doze meses;

b) apreensão da embarcação por um período de dez a noventa dias;

§ 1º - Sempre que houver a autuação do infrator e a remoção da embarcação, o

Poder  concedente,  caso  não  esteja  atuando  com  apoio  da  autoridade  policial

competente,  a  esta  enviará  cópia  da  ocorrência  para  apuração  de  possíveis

transgressões à legislação aquaviária, no âmbito de sua competência.

§  2º  -  O  infrator  deverá  arcar  com  as  despesas  referentes  à  remoção  e

permanência  da  embarcação  em  depósito,  bem  como  as  de  transbordo,

independentemente das demais penalidades aplicáveis.

CAPÍTULO VIII

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DOS RECURSOS

Art. 45 - O cometimento de infração às normas do Poder concedente ensejará a

lavratura do respectivo auto de infração.

Art. 46 - No auto de infração, peça inicial do devido processo legal sancionador, se

fará constar:

I - identificação do infrator;

II - identificação da infração;

III - identificação da(s) medida(s) administrativa(s) aplicada(s) ou justificativa da não

aplicação;

IV - identificação do local, Município, data e hora da infração;

V - notificação da autuação;

VI - assinaturas.

§ 1º -  Em nenhum caso poderá o auto de infração ser inutilizado após lavrado,

ainda que erroneamente,  nem sustado seu processo administrativo  até  a  decisão

final.

§  2º  -  O erro  identificado na lavratura  do  auto  poderá  ser  apontado tanto  pela
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autoridade julgadora como pelo próprio agente autuador.

Art. 47 - A notificação do autuado acerca da lavratura de auto de infração se dará no

momento  da  autuação,  iniciando-se  a  contagem  do  prazo  de  quinze  dias  para

apresentação de defesa e requerimento de diligências.

Art. 48 - Para cada auto de infração deverá ser apresentada uma defesa.

Art. 49 - Garantidos a ampla defesa e o contraditório, a autoridade apreciará o fato,

suas  circunstâncias,  os  antecedentes  do  infrator  e  suas  razões,  proferindo  seu

julgamento devidamente fundamentado.

§ 1º - Se procedente a autuação, a autoridade aplicará as penalidades cabíveis,

delas dando ciência ao infrator.

§ 2º - Se improcedente a autuação ou justificada a conduta do infrator por motivo de

força maior ou caso fortuito, a autoridade proferirá seu despacho mandando arquivar

o processo, notificando o autuado.

Art. 50 - Da decisão de primeira instância cabe recurso com efeito suspensivo, no

prazo de quinze dias após a notificação.

Art. 51 - Após o trânsito em julgado administrativo da decisão que julgar procedente

a infração, o autuado terá prazo máximo de dez dias para efetuar o recolhimento da

sanção pecuniária aos cofres da Fazenda Pública, sob pena de inscrição em dívida

ativa.

§ 1º - O recolhimento da sanção pecuniária referido no “caput” deste artigo deverá

ser efetuado por meio de boleto ou outro documento de arrecadação próprio.

§ 2º - Constatado o recolhimento a menor, o Poder concedente poderá efetuar a

cobrança de eventuais diferenças havidas, inclusive de montantes referentes à multa

por agravamento, observado o devido processo legal.

Art. 52 - A lavratura do auto de infração dar-se-á por qualquer meio idôneo, físico ou

eletrônico,  acompanhando  o  avanço  tecnológico,  desde  que  garantidas  a

confiabilidade e a segurança no registro e na obtenção dos dados.

Parágrafo único - Serão, também, progressivamente implantadas as condições para

que  os  autuados  possam  exercitar  seu  direito  de  defesa  via  rede  mundial  de

computadores,  mediante  um  sistema  de  informações  próprio  que  atenda  a  esta

finalidade.
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CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 53 - O regulamento do serviço público de transporte intermunicipal aquaviário

será expedido mediante decreto do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Art.  54  -  O  Poder  concedente  expedirá  normas  complementares  para  o

cumprimento desta lei e do regulamento do serviço público.

ANEXO ÚNICO

GRUPO I - INFRAÇÕES DE NATUREZA LEVE

1 - Permitir tripulação e funcionários sem identificação funcional e uniforme.

2 - Permitir o transporte de animais no salão de passageiros ou na embarcação,

sem as devidas proteções definidas em lei.

3 - Deixar de comunicar mudanças de endereço.

GRUPO II - INFRAÇÕES DE NATUREZA MÉDIA

1  -  Deixar  de  fornecer  os  dados  básicos  estatísticos  e  contábeis  ao  Poder

concedente.

2 - Faltar com informações aos usuários.

3  -  Deixar  de  exibir  as  legendas  internas  ou  externas  obrigatórias  ou  inserir

inscrições  e  publicidade  não  autorizadas,  em  locais  previamente  definidos  pela

autoridade.

4 - Operar embarcação sem número de inspeção/cadastro fornecido pelo Poder

concedente.

5  -  Utilizar  aparelhos  sonoros  no  interior  das  embarcações,  exceto  nos  casos

autorizados pelo Poder concedente.

6 - Apresentar as embarcações fora das condições de higiene e conforto exigidas

pela fiscalização do Poder concedente.

GRUPO III - INFRAÇÕES DE NATUREZA GRAVE

1 - Utilizar embarcações não cadastradas no Poder concedente.

2 - Desembarcar passageiros fora dos terminais oficiais.

3 - Manter equipamentos de apoio ao usuário em más condições de uso.

4 - Operacionalizar linha hidroviária com embarcação sem a padronização de cores

externas obrigatórias, estabelecida pelo Poder concedente.
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5 - Recusar-se a receber ou atender a correspondências, comunicados, registro de

ocorrências e notificações de Autos de Infração, emitidas pelo Poder concedente, e

de atender às determinações da fiscalização.

6 - Deixar de providenciar transporte ou dar hospedagem e alimentação para os

passageiros, no caso de interrupção de viagem.

7 - Manter tripulação sem vínculo empregatício.

8  -  Deixar  de  cumprir  as  determinações  do  Poder  concedente  sem  motivo

justificado.

9 - Deixar de apresentar embarcação para ser inspecionada administrativamente

pelo Poder concedente, ressalvando-se os aspectos de competência da autoridade

marítima.

10 - Deixar de comunicar ao Poder concedente a desativação de embarcações.

11 -  Antecipar  ou retardar  o horário  programado pelo Poder  concedente para o

início das viagens.

12 - Deixar de portar, no interior da embarcação, o documento de vistoria emitido

pela autoridade e/ou certificado de inspeção emitido pelo Poder concedente.

GRUPO IV - INFRAÇÕES DE NATUREZA GRAVÍSSIMA

1 - Abastecer ou efetuar manutenção da embarcação com passageiros a bordo.

2 - Manter em serviço empregados portadores de doença infectocontagiosa grave,

desde que tenha conhecimento do fato.

3 - Fraudar documentos emitidos pelo Poder concedente.

4  -  Colocar  em  operação  de  linhas  hidroviárias  embarcações  reprovadas  em

inspeção ou não cadastradas pelo Poder concedente .

5  -  Opor-se  às  auditorias,  inspeções  e  fiscalizações  promovidas  pelo  Poder

concedente.

6 - Recusar o livre acesso aos prepostos da fiscalização do Poder concedente, nos

termos regulamentares.

7 - Soar alarme falso provocando pânico nos passageiros.

8 - Permitir que a tripulação faça uso de substâncias tóxicas, antes ou durante a

jornada de trabalho.

9 - Cobrar tarifa superior à autorizada ou recusar-se a devolver o troco devido ao
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passageiro.

10 - Manter em serviço funcionários ou terceirizados cujo afastamento tenha sido

exigido pelo Poder concedente, ressalvadas as competências da autoridade marítima.

11 - Deixar de realizar as viagens estabelecidas pelo Poder concedente.

12 - Afretar embarcações e colocá-las em linhas hidroviárias sem prévia e expressa

autorização da autoridade competente.

13  -  Permitir  que  passageiros,  tripulantes  ou  terceirizados  portem  armas  de

qualquer natureza sem a devida autorização legal.

14  -  Executar,  sem  autorização,  serviço  de  navegação  de  passageiros,

correspondendo cada viagem a uma infração.

15  -  Deixar  de  retirar  a  embarcação  de  operação  quando  exigido  pelo  Poder

concedente, no exercício de suas competências.

16 - Abandonar a embarcação ou posto de trabalho, sem causa justificada, durante

a jornada de serviço.

17 - Desacatar aos prepostos da fiscalização do Poder concedente ou tratar sem a

devida urbanidade os usuários do sistema.

18  -  Deixar  de  efetuar  a  renovação  do  registro  cadastral  na  data  que  lhe  for

designada pelo Poder concedente.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2012.

Carlin Moura

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo regulamentar o serviço público

de transporte aquaviário intermunicipal de passageiros e cargas do Estado de Minas

Gerais. O art.  10, inciso IX, da Constituição Estadual prevê expressamente ser da

competência  do  Estado  membro explorar,  diretamente  ou  mediante  concessão,  o

serviço de transporte aquaviário que não ultrapasse os limites do seu território.

O  nosso  Estado  necessita  de  uma  norma  jurídica  que  regulamente  o  referido

serviço  estabelecendo  as  diretrizes  gerais  para  a  sua  prestação,  os  direitos  dos

usuários,  os  deveres  do  prestador  e  as  regras  a  serem  observadas  pelos

concessionários e permissionários.

A ausência de uma regulamentação específica acaba por inviabilizar a prestação

dos serviços de forma satisfatória e, consequentemente, incentiva a sua execução de
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forma clandestina, muitas vezes de modo precário e com risco de causar danos à

integridade dos usuários.

- 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 3.411/2012

Institui  o  Cadastro de Fornecedores Impedidos  de  Licitar  e  de  Contratar  com a

Administração Pública Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da administração pública estadual, o Cadastro de

Fornecedores  Impedidos  de  Licitar  e  de  Contratar  com  a  Administração  Pública

Estadual.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se fornecedores todas as

pessoas físicas ou jurídicas que prestem serviços, realizem obras ou forneçam bens à

administração pública estadual.

Art.  2º  -  Serão incluídas no cadastro instituído por esta lei  as  pessoas físicas e

jurídicas que:

I - não cumprirem ou cumprirem parcialmente obrigações decorrentes de contratos

firmados com os órgãos e entidades da administração pública estadual, salvo caso de

força maior;

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustar os objetivos de licitação realizada

pela administração pública estadual;

III  -  tenham  sofrido  condenação  definitiva  por  praticarem  fraude  fiscal  no

recolhimento de quaisquer tributos;

IV - forem condenadas, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão

judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o

cumprimento da pena, por crimes:

a) contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio

público;

b) contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os

previstos na lei que regula a falência;

c) contra o meio ambiente e a saúde pública;
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d) eleitorais, aos quais a lei comine pena privativa de liberdade;

e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo

ou à inabilitação para o exercício de função pública;

f) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;

g) de tráfico de entorpecentes e drogas afins, de racismo, de tortura, de terrorismo e

hediondos;

h) de sujeição a condição análoga à de escravo;

i) contra a vida e a dignidade sexual; e

j) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;

V - forem condenadas à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em

julgado  ou  proferida  por  órgão  judicial  colegiado,  por  ato  doloso  de  improbidade

administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde

a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de oito anos após o

cumprimento da pena;

VI - condenadas ou incluídas em situações disciplinadas pela Lei Complementar

Federal nº 135, de 4 de junho de 2010.

Art. 3º - São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou

parcial de obrigação contratual, entre outras:

I - o não cumprimento de especificações técnicas relativas a bens, serviços e obras

previstas em contrato;

II - o retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de fornecimento de

bens ou de suas parcelas;

III - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento do bem, sem justa causa

e prévia comunicação à administração;

IV -  a  entrega,  como verdadeira  ou  perfeita,  de  mercadoria  falsificada,  furtada,

deteriorada, danificada ou inadequada para o uso;

V - a alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

VI - a prestação de serviços de baixa qualidade.

Art.  4º  -  Quando  for  constatada  a  ocorrência  de  qualquer  descumprimento  de

obrigação  contratual,  mesmo  que  parcial,  o  servidor  público  responsável  pelo

atestado de prestação de serviços, de recebimento de obra, parcial ou total, ou de
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entrega de bens emitirá parecer técnico fundamentado e o encaminhará ao respectivo

ordenador de despesa.

Art. 5º - O ordenador de despesa, ciente do parecer técnico, fará, imediatamente, a

devida notificação da ocorrência ao fornecedor, ao qual será facultada a defesa, na

forma e nos prazos fixados pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art.  6º  -  Não  sendo  considerada  satisfatória  a  justificativa  apresentada  pelo

fornecedor, ser-lhe-á aplicada, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 87

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a suspensão temporária de participação em

licitação e o impedimento de contratar com a administração pelo prazo de:

I - três meses para os casos previstos nos incisos V e VI do art. 3º;

II - quatro meses para os casos previstos no inciso I do art. 3º;

III - seis meses para os casos previstos nos incisos II, III e IV do art. 3º.

Parágrafo  único  -  A não  regularização  da  inadimplência  contratual  nos  prazos

estipulados  nos  incisos  deste  artigo  implicará  a  declaração,  pela  autoridade

competente,  de  inidoneidade  do  fornecedor  para  contratar  com  a  administração

pública estadual e para participar de licitação por ela promovida.

Art. 7º - Os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário encaminharão,

até o quinto dia útil de cada mês, ao órgão de controle interno do Estado a relação

das  pessoas  físicas  e  jurídicas,  inclusive  os  Diretores,  sócios-gerentes  e

controladores, que deverão ser incluídas no cadastro de que trata esta lei.

Parágrafo único - O encaminhamento da relação das pessoas físicas e jurídicas é

de responsabilidade do ordenador de despesa e dela deverão constar o nome ou a

razão social do fornecedor, o número de seu Cadastro de Pessoa Física - CPF - ou

de seu Cadastro Nacional  da Pessoa Jurídica - CNPJ -,  o número do contrato, a

descrição  da  inadimplência  contratual  e  a  respectiva  penalidade  aplicada,  com  o

respectivo prazo de vigência.

Art. 8º - O órgão de controle interno do Estado, imediatamente após o recebimento

das informações referidas no art. 7º,  incluirá, no cadastro de que trata esta lei, as

pessoas físicas e jurídicas, inclusive os Diretores, sócios-gerentes e controladores,

consideradas temporariamente impedidas de contratar com a administração pública

estadual e de participar de licitação por ela promovida.
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Art.  9º  -  O  saneamento  integral  da  inadimplência  contratual  que  deu  origem  à

inclusão da pessoa física ou jurídica no cadastro de que trata esta lei acarretará sua

imediata exclusão deste e o restabelecimento do direito de contratar com os órgãos e

entidades  da  administração  pública  estadual  e  de  participar  de  licitação  por  eles

promovidos, observado o cumprimento da penalidade imposta nos termos do inciso III

do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único - O saneamento integral da inadimplência contratual compreende a

correção plena da irregularidade que a originou, no prazo fixado pelo ordenador de

despesa,  o  ressarcimento  total  dos  prejuízos  causados  ao  órgão  ou  entidade

contratante, bem como, se for o caso, a quitação da multa aplicada.

Art. 10 - Nas hipóteses a que se referem os incisos II e III do art. 2º, caberá ao

ordenador  de despesa do órgão ou entidade da administração pública estadual  a

aplicação da  penalidade  de  suspensão temporária  de  participação em licitação e

impedimento de contratar com a administração pelo prazo de dois anos e a adoção

da providência prevista no parágrafo único do art. 7º.

Art. 11 - Fica assegurado a todos os órgãos e entidades da administração pública

estadual e a todos os interessados o livre acesso ao cadastro instituído por esta lei.

Parágrafo único - O acesso ao cadastro instituído por esta lei será dado por meio do

Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais, bem como por meio dos portais

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário

Art.  12 - Os responsáveis pela realização de licitações da administração pública

estadual ficam obrigados a consultar o cadastro instituído por esta lei em todas as

fases do procedimento licitatório e a tomar as providências necessárias para que as

pessoas  físicas  ou  jurídicas  inscritas  no  referido  cadastro  sejam  excluídas  do

procedimento licitatório.

Parágrafo único - A obrigatoriedade de consulta de que trata o “caput” também se

aplica aos ordenadores de despesa antes da assinatura de contratos, mesmo nos

casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Art. 13 - Os editais de licitação e os termos de contrato de prestação de serviços, de

obras e serviços de engenharia e de fornecimento de bens conterão expressamente,

em seu preâmbulo, a sujeição às disposições desta lei.
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Art.  14  -  A não  observância  dos  preceitos  desta  lei  será  considerada  infração

funcional e sujeitará os servidores públicos à instauração de processo administrativo

disciplinar.

Art. 15 - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: A proposta ora apresentada tem como objetivo preservar, por meio de

punição  às  tentativas  de  fraude  nas  licitações  públicas,  a  administração  publica

estadual  de  atos,  cometidos  por  pessoas físicas e  jurídicas,  que comprometam o

andamento dos serviços e obras e o fornecimento de bens e que causem prejuízos

ao erário,  bem como da prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos das

licitações.

Muitas  vezes  a  administração  publica  estadual  se  vê  obrigada  a  contratar  com

pessoas físicas e jurídicas que, sabidamente, são conhecidas por causar embaraços

e  ônus  quando  da  execução  dos  contratos.  Assim,  a  instituição  do  Cadastro  de

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Publica Estadual

e da obrigatoriedade de nele se incluir o nome de pessoas físicas e jurídicas que não

cumprirem  ou  cumprirem  irregularmente  cláusulas  contratuais,  que  retardarem

imotivadamente ou paralisarem obras, serviços ou fornecimento de bens, sem justa

causa e prévia comunicação à administração, que venderem mercadoria falsificada

ou  deteriorada,  que  prestarem  serviços  de  baixa  qualidade,  entre  outras  práticas

danosas ao interesse público, garantirá qualidade e eficiência à relação contratual

das empresas com o Estado, contribuindo para maior economicidade e moralidade

administrativa e evitando o desperdício do dinheiro público.

Além disso,  é fundamental  assegurar  o acesso facilitado da população a esses

dados.  Para  tanto,  a  proposição  que  apresentamos  prevê  que  tal  cadastro  seja

disponibilizado em portais na internet e atualizado sistematicamente.

Pela relevância desta proposição, deve ela ser aprovada nesta Casa de Leis pelos

nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
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Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.412/2012

Institui o Dia Estadual da Conscientização para Doação de Leite Humano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Conscientização para Doação de Leite

Humano, a ser comemorado anualmente no dia 19 de maio.

Art.  2º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a firmar convênios  e parcerias  com

entidades  privadas  sem  fins  lucrativos  para  a  realização  de  eventos  pelo  Poder

Executivo Estadual, no intuito de cumprir os objetivos previstos no art. 1º desta lei.

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

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação:  Os  países  da  Ibero-América  que  possuem  banco  de  leite  humano

estão  em  movimento  desde  setembro  de  2010  com  vistas  à  instituição  do  Dia

Nacional de Doação de Leite Humano, e a intenção é de que seja comemorado em

19 de maio. No Brasil, o Ministério da Saúde já está encaminhando a proposta para

mudança da data para 19 de maio, com o objetivo de se alinhar com os outros países

e fortalecer a criação do Dia Mundial de Doação de Leite Humano, também em 19 de

maio.

Marcar com uma data determinadas ações que beneficiem parcelas da população

possibilita momentos de reflexão e conscientização - neste caso, da importância do

ato de doar bem tão precioso, que é o leite materno. Muitos bancos ficam, em alguns

momentos, com estoque baixo e falta de frascos de vidro para o armazenamento.

Aproveitar  a data para incentivar a colaboração de mães doadoras é fundamental

para a continuidade de tão nobre trabalho.

Muitas mulheres desconhecem que, como mães saudáveis e que produzem leite,

cumprem todas as exigências para ser doadora em potencial, podem salvar uma ou

mais vidas, além do benefício próprio, pois voltam ao peso rapidamente, o risco de

osteoporose,  câncer  de  mama  e  de  ovário  diminui,  e  apresentam  menos

sangramento.
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Ao se estabelecer a data, abre-se um leque de possibilidades: podem-se promover

campanhas  de  esclarecimento,  com  a  confecção  de  cartazes  e  “folders”  de

orientação, de forma a aumentar o número de candidatas a doação, com dicas de

acondicionamento do leite em recipientes de vidro com tampa plástica ou ainda a

opção  por  guardá-lo  na  geladeira,  estando  atenta  para  o  fato  de  que  deve  ser

colocado em prateleiras, nunca na porta, além de observar a validade do alimento. No

material  também é possível  divulgar  endereços  dos  bancos  de leite,  entre  outras

informações.

É  muito  importante  que  a  futura  doadora  esteja  ciente  de  que  uma  equipe

especializada orientará sobre coleta, armazenamento e conservação do leite e, se

necessário, buscará a doação na residência.

Instituir  o  Dia  Estadual  da  Conscientização  para  Doação  de  Leite  Humano

representará um momento especial para os bancos de leite, envolvendo ações de

sensibilização para alertar a sociedade e ressaltar a importância da doação do leite

humano, além de propiciar proteção e promoção do aleitamento materno.

Diante do exposto, se torna primordial a colaboração dos meus nobres pares para a

aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.413/2012

Dispõe sobre  a instalação de detector  de  metais  nas  salas  de  cinema, teatros,

casas de show e espetáculos em geral, no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º - É obrigatória a instalação de detectores de metais na entrada das salas de

cinema, teatros e casas de shows no Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - A recusa a submeter-se à fiscalização eletrônica resultará na proibição do

acesso ao local.

Art.  3º  -  O  livre  acesso será concedido  a  pessoas  portadoras de  marca-passo,

prótese  ou  similar,  mediante  apresentação  de  documento  comprobatório  como

também policiais devidamente identificados.

Art.  4º  -  O não cumprimento do disposto nesta lei  acarretará ao proprietário do



662
____________________________________________________________________________

estabelecimento multa de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais).

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: A divulgação recorrente de ataques ao público nesses locais onde as

pessoas procuram momentos de lazer e cultura tem causado grande preocupação

junto  às  autoridades  em  todas  as  esferas  governamentais  no  mundo  todo.  A

providência da instalação do detector de metais possibilitará restaurar a tranquilidade

dos frequentadores dessas casas de espetáculos  em geral,  principalmente com a

proximidade da Copa do Mundo, quando haverá um aumento considerável do fluxo

de turistas e o item segurança deverá ser priorizado.

A equipe de segurança desses estabelecimentos, por mais preparada que esteja,

não tem condições de identificar pessoas com algum distúrbio ou transtorno mais

grave. O detector de metais contribuirá para melhorar a segurança coletiva, como

item  de  prevenção,  evitando  tragédias  de  grande porte  ao  dificultar  o  acesso  de

criminosos armados, que planejam seus alvos com antecedência. Em um ataque, o

som alto confunde as pessoas, que demoram a perceber o que está acontecendo e a

ação de atingir o maior número de vítimas fica facilitada em detrimento da tomada de

decisão da segurança.

A providência estratégica de instalar os detectores é fundamental para impedir mais

crimes dessa natureza, que chocam toda a população, que se sente vulnerável  a

esses ataques covardes e inesquecíveis para tantas famílias que perdem seus entes

queridos, mas que pagam impostos e esperam enquanto cidadãos a garantia de uma

segurança efetiva e preventiva.

Isto  posto,  conta-se  com o  apoio irrestrito  dos nobres  pares  para  manifestação

favorável a esta propositura.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.406/2012 nos termos do § 2º do art. 173 do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.414/2012

Torna obrigatório o fornecimento, na merenda das escolas estaduais, de percentual

mínimo de 30% (trinta por cento) de alimentos de origem orgânica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o governo do Estado de Minas Gerais  obrigado,  na aquisição da

merenda escolar da rede de ensino público, a destinar o percentual mínimo de 30%

(trinta por cento) da receita à compra de produtos orgânicos.

Art. 2º - Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em

que se  adotam técnicas  específicas,  mediante  a otimização  do uso dos  recursos

naturais  e  socioeconômicos  disponíveis  e  o  respeito  à  integridade  cultural  das

comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a

maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não

renovável,  empregando,  sempre  que  possível,  métodos  culturais,  biólogos  e

mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de

organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do

processo  de  produção,  processamento,  armazenamento,  distribuição  e

comercialização, e a proteção do meio ambiente, na forma do art. 1º da Lei Federal n°

10.831, de 23 de dezembro de 2003.

Art. 3º - Na aquisição dos produtos aqui definidos, o Estado observará os seguintes

critérios:

I - quanto aos produtores, terão preferência:

a) os organizados em associações e cooperativas;

b) os enquadrados no conceito de agricultura familiar;

c) os demais produtores;

II - quanto a origem dos produtos:

a) os produzidos no Município onde se localize a unidade escolar terão prioridade

em relação aos produzidos nos demais Municípios;

b)  os  produzidos  no  Estado  de  Minas  Gerais  terão  prioridade  em  relação  aos

provenientes das demais unidades da Federação.

Art. 4° - A observância do percentual mínimo, bem c omo, na efetivação da aquisição
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dos alimentos, dos critérios de preferência referidos, pode ser dispensada no caso de:

a) inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios;

b) dificuldades logísticas que inviabilizem o fornecimento de gêneros alimentícios;

c) condições higiênicas e sanitárias inadequadas.

Art. 5°- O Poder Executivo regulamentará esta lei n o prazo de sessenta dias.

Art. 6°- As despesas decorrentes desta lei correrão  por conta de dotação própria.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: É crescente a preocupação com a qualidade dos alimentos. O Estado

deve fomentar tanto a produção de alimentos mais saudáveis quanto os meios para

que  sejam  fornecidos  à  população.  A  merenda  escolar  deve  incluir  alimentos

orgânicos para estimular  a produção e para, consequentemente,  proporcionar aos

alunos alimento de melhor qualidade.

Sabemos  a  dificuldade  de  se  exigir  uma  alimentação  totalmente  orgânica  -  há

limitações  de custo  e  de  produção;  entendemos,  porém,  que o  percentual  acima

discriminado pode ser um ponto de partida para atender a produtores e alunos.

Pela  importância  da  medida  proposta,  peço  a  aprovação  dela  pelos  nobres

parlamentares desta Casa.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 163/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.415/2012

Dispõe sobre a vedação da inscrição nos cadastros de restrição de crédito - SPC e

Serasa - do nome dos consumidores que não estão em dia com o pagamento das

contas de água e energia elétrica no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É vedada, no âmbito do Estado, a inscrição nos cadastros de restrição de

crédito - SPC e Serasa - do nome dos consumidores que não estão em dia com o

pagamento das contas de água e energia elétrica.

Parágrafo único - A vedação a que se refere o “caput” deste artigo ocorrerá quando
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o serviço for  prestado de forma direta pela administração pública ou por meio de

concessionário ou permissionária ou autorizada pelo serviço público.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeitará o infrator às penalidades

constantes do art. 65 do Código de Defesa do Consumidor.

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

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2012.

Liza Prado

Justificação:  Este  projeto  tem  como  objetivo  preservar  os  direitos  dos

consumidores,  uma  vez  que  restringe  a  inclusão,  nos  cadastros  de  restrição  de

crédito,  do  nome de consumidores inadimplentes de  bens  essenciais  como luz  e

água, pois, quando deixam de pagar essas contas, já têm o fornecimento do serviço

cortado, o que implica em uma sanção.

O consumidor  que tem o nome incluído no SPC ou Serasa é vítima de prática

constrangedora, além de ficar impedido de executar outras transações que poderiam

gerar condições de quitar suas contas e ter esses serviços essenciais restabelecidos.

Essas empresas têm outras formas de efetuar a cobrança dos valores referentes

aos serviços fornecidos, como o já citado de corte do efetivo serviço, que faz com que

o cidadão, por necessitar do serviço para sobreviver, toma providências para alguma

forma quitar o debito.

O próprio pagamento de taxas de urgência, para voltar a usar o serviço de forma

mais rápida, implica mais uma forma de punir o consumidor pelo não pagamento das

contas.

Considere-se  ainda  que  essas  taxas  geram  lucro  para  a  empresa  que  está

fornecendo o serviço,  a qual,  a partir  do momento em que as contas são pagas,

deveria restabelecer o serviço de imediato, sem a cobrança das contas, por se tratar

de serviço essencial.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.089/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.416/2012

Declara de utilidade pública a Fundação Mendes Costa, com sede no Município de
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Visconde do Rio Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Mendes Costa, com sede

no Município de Visconde do Rio Branco.

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

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2012.

Sebastião Costa

Justificação: A Fundação Mendes Costa, com sede em Visconde do Rio branco, é

uma sociedade civil,  de caráter assistencial, não lucrativa, constituída por escritura

pública lavrada no Cartório do 2° Oficio de Notas d a Comarca de Visconde do Rio

Branco.

Cumprindo  sua  natureza  beneficente,  a  referida  fundação  desenvolve  projetos

sociais, incluindo assistência material e moral à comunidade carente do Município de

Visconde do Rio Branco.

Constatado o regular funcionamento da entidade e verificado o atendimento a todos

os requisitos  necessários  ao reconhecimento  de utilidade pública desta  fundação,

espera o autor desta proposição a anuência dos nobres pares à sua aprovação.

- 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 3.569/2012,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de informações sobre as obras de canalização e pavimentação

da Avenida Nacional, localizada no Bairro Nacional, na divisa dos Bairros Bom Jesus

e Xangrilá, no Município de Contagem. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.570/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações com a Escola  Estadual  Doutor  Luiz Pinto  de Almeida,  de

Santa Rita do Sapucaí, pela melhor colocação entre as escolas da rede estadual de

ensino - índice de 6,6 -, no Ideb. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.571/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Sra.  Assusete  Dumont  Reis  Magalhães,  Desembargadora
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Federal,  por  sua  posse  como Ministra  do  STJ.  (-  À  Comissão  de  Administração

Pública.)

Nº  3.572/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  pedido  de  providências  para

incluir  os  Municípios  de  Montes  Claros  e  Itacarambi,  que  são  vítimas  de  abalos

sísmicos, entre os monitoradas e atendidas por esse Ministério.  (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº  3.573/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia e à Corregedoria da Polícia Civil pedido de informações sobre

a conclusão do Inquérito  Policial  nº  188.272 (Processo nº  011 772-41.2012)  e da

Sindicância Administrativa nº 182.216. (- À Mesa da Assembleia.)

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada.

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  prezados

telespectadores da TV Assembleia, assomo a esta tribuna na tarde de hoje para fazer

coro  com  uma  notícia  alvissareira,  relacionada  à  educação  mineira.  Jornais  de

circulação nacional noticiaram que Minas Gerais é o Estado com os melhores índices

de educação no Brasil. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb -,

aferido por exame nacional, deu nota 6 para Minas Gerais, para a rede de ensino do

Estado de Minas Gerais,  considerado pelo próprio Ministério da Educação, do PT,

pelo Ministro da Educação, Senador Mercadante, que foi Líder do PT, como padrão

internacional de países desenvolvidos.

De acordo com a leitura, a rede estadual mineira também, fazendo corte apenas do

ensino  fundamental,  ficou  em  2º  lugar.  No  índice  de  proficiência  no  ensino

fundamental, Minas Gerais ficou também em 1º lugar, e Santa Catarina, em segundo.

Nos anos finais do ensino fundamental, a rede estadual mineira ficou na 2ª posição

entre as redes brasileiras, com índice de 4,4. Agora, entre todas as redes, no conjunto

das  redes  estadual,  municipal  e  das  escolas  particulares,  considerando  o  ensino

fundamental, o ensino médio, as séries iniciais e as séries finais, Minas Gerais se

classificou  em 1º  lugar  no País.  Ou seja,  esse é o  resultado de um conjunto de

esforços que inclui o planejamento que o governo de Minas vem fazendo ao longo do
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ano e que vem coroando Minas Gerais com o 1º lugar na educação do País.

Mas quero também fazer um comentário, Deputado Tiago Ulisses. Recentemente

vimos na televisão e na imprensa que o governo federal, com grande estardalhaço,

anunciou  o  PAC  das  rodovias,  das  ferrovias,  com  investimentos  de

R$133.000.000.000,00, Deputado Rogério Correia, em 25 anos. Ou seja, em 25 anos

serão investidos R$133.000.000.000,00 por parte do governo federal, que detém 70%

da arrecadação do País. O governo de Minas esteve aqui ontem, na audiência da

Comissão de Assuntos Municipais, com participação da Secretária de Planejamento,

Renata Vilhena, que demonstrou que Minas Gerais, para os próximos três anos, fará

investimentos  de  R$57.000.000.000,00.  Vejam  a  diferença:  Minas  Gerais,  nos

próximos três anos, investirá R$57.000.000.000,00; e o governo federal,  até 2025,

investirá R$130.000.000.000,00. Temos de fazer aqui um corte importante: o governo

federal tem 70% da fatia da arrecadação, ou seja, 70% da arrecadação fica nas mãos

do  governo  federal;  os  30% restantes  da  arrecadação  são  divididos  entre  os  26

Estados, o Distrito Federal e os 5 mil Municípios. Minas Gerais, nos próximos três

anos,  investirá  mais  de  R$50.000.000.000,00,  e  o  governo federal,  que,  sozinho,

detém  70%  da  arrecadação,  investirá  R$130.000.000.000,00  até  2025.  Isso  foi

divulgado  com  grande  estardalhaço  pelo  governo  federal,  que  contou  vantagem,

como se fosse um grande feito.

Lembro, Deputado Carlos Mosconi, a questão da saúde, que é gravíssima em todo

o País, como sabemos. O governo federal se recusa a fixar um percentual mínimo a

gastar com a saúde. Com a saúde do mais pobre, Deputado Rogério Correia, porque

os ricos têm plano de saúde, mas os mais pobres, que dependem do SUS, que são

carentes, com esses o governo federal se recusa a gastar o percentual mínimo.

Quando foi  votada a  regulamentação da Emenda nº 29,  foi  definido no  texto  o

índice  mínimo  para  o  governo  federal  gastar,  e  a  Presidenta  Dilma  vetou  essa

exigência, ao contrário do que fez o governo de Minas. O governo de Minas assinou

um TAG com o Tribunal de Contas dizendo: “Eu quero gastar, eu vou gastar; sei que

não gasto, mas irei gastar; irei gastar de maneira paulatina”. Assinou em baixo. Não

fez como a Presidenta Dilma, que vetou o artigo que estipulava o gasto mínimo. O

governo de Minas assinou o documento falando: “Vou gastar o mínimo de 10% este
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ano, o mínimo de 11% ano que vem e o mínimo de 12% no próximo ano”. Assinou o

documento. E a Presidenta Dilma vetou o artigo aprovado pelo Congresso Nacional

que determinava o mínimo para a saúde. Para a saúde dos pobres, Deputado Carlos

Mosconi, do mais carente, Deputado Rogério Correia.

Ora,  o  SUS  é  pago  pelas  três  esferas  de  governo:  governo  federal,  governo

estadual  e  governo  municipal.  Os  Municípios  não  gastam  mais  de  20%  da  sua

arrecadação com a saúde;  o governo de Minas está gastando mais de 10%; e o

governo  federal  não  quer  assinar,  não  quer  aceitar  votar  um  artigo  de  lei  que

determina um gasto  único  com a  saúde.  Essa é  a  grande demagogia,  a  grande

mentira. O governo, que se diz responsável, na verdade não é, porque se recusa a

colocar na lei o mínimo para gastar com a saúde, e quem perde é o mais pobre, o

mais carente.

Da mesma forma, falarei da segurança pública. Vamos abrir na internet, que é para

todos, o “site” do Ministério do Planejamento. Vamos olhar o orçamento do governo

federal  para  a segurança pública  no  Brasil.  Pasmem:  o  orçamento  para  2012 do

governo federal, elaborado pelo Ministério do Planejamento, é de 0,4%. Nem 1% com

a segurança pública: 0,4%. O governo de Minas está prevendo um gasto de 13% com

segurança pública; todos os Estados estão gastando 10%, 12%; e o governo federal,

0,4%. Como se os nossos indicadores nacionais na área de segurança fossem muito

bons como os da Suécia e da Dinamarca. Como se não tivéssemos problemas na

segurança pública, como se não tivéssemos problemas com o sistema prisional. E o

governo federal se recusa a gastar seus recursos com a segurança pública: 0,4%.

Minas Gerais é o Estado que tem o quarto menor índice de criminalidade do País,

mas é o Estado que mais investe em segurança pública no País, ao contrário do

governo federal, que vira as costas para os Estados como se o problema não fosse

dele, como se não fosse o governo federal o maior arrecadador.

Temos que lembrar, Deputado Rogério Correia, que, no governo do PT, nos oito

anos do Lula, e agora no governo da Dilma, tivemos o período em que os bancos

tiveram os maiores lucros. Nunca antes na história deste país os bancos tiveram tanto

lucro como no governo do PT, aquele que quer enganar a população dizendo que é

um governo dos pobres. É um governo dos ricos. Pobres amigos deles, esses sim.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, é momento de refletir. Este ano é ano de eleições, e

não farei da tribuna pedido de voto para ninguém, até porque não é permitido. Mas é

um momento de reflexão de todos nós, cidadãos. Quero lembrar que foi uma luta, ao

longo de 25 anos, para o povo reconquistar o direito de votar. Brigamos, pessoas

deram até o próprio sangue para reconquistar o direito do voto. E agora vêm alguns

fazer campanha pelo voto nulo ou pelo não comparecimento. Não sabem que termos

o  direito  de  votar  custou  a  vida  de  muitos.  Mas,  para  votar,  tem  de  ser  com

responsabilidade. Aí, temos de refletir  sobre esses números. O governo federal se

recusa a colocar  no texto da Constituição o mínimo para gastar com a saúde. O

governo federal se recusa a gastar com a segurança pública. Há várias PECs no

Congresso  Nacional  propondo  um  gasto  mínimo  com  a  segurança  pública.  Os

governos dos Estados fazem a sua parte, suando a camisa, com seus investimentos

em torno de 10% e 12% - aliás, Minas Gerais é o Estado que mais gasta e investe.

Eles se desdobram e lutam para conseguir fazer investimentos na área de segurança,

enquanto o governo federal investe 0,4%.

Portanto,  Sr.  Presidente,  esse  é  o  momento  de  todos  fazermos  essa  reflexão,

apesar de tudo isso e da má vontade do governo federal. Aliás, lembramos que a

Presidente Dilma gosta de dizer que é mineira, mas até agora nada fez para Minas

Gerais. O governo federal se recusa e vira as costas para os Estados, deixando-os na

maior penúria. E aí vem alguns Deputados da Oposição tentar dizer que Minas Gerais

está quebrada e não tem dinheiro. Nenhum Estado nem Município tem dinheiro. Na

verdade, o dinheiro está no governo federal, que arrecada 70% do bolo. E digo mais:

Minas Gerais - e isso acontece também com outros Estados - repassa de tributos

para o governo federal todos os anos quase R$30.000.000.000,00. O governo federal

só repassa para Minas Gerais R$11.000.000.000,00. Daquilo que é passado, coletado

dos  mineiros  para  encher  os  cofres  do  governo  federal,  um  sexto  retorna  em

investimentos para o nosso Estado. Quer dizer, o governo federal vira as costas para

Minas Gerais, assim como, de resto, para quase todos os Estados, a não ser aqueles

que são governados pelo PT. Na verdade, para esses há um “dinheiroduto” com o

qual faz investimentos, dinheiro esse que muitas vezes vem dos cofres públicos, e às

vezes por caminhos transversos, como temos visto todos os dias no julgamento do
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mensalão, na CPI do Cachoeira...

Quando conceder aparte ao Deputado Rogério Correia, e o concederei com o maior

prazer, eu o ouvirei educadamente. Portanto lhe peço que me escute educadamente,

enquanto estiver concluindo meu raciocínio.

Dizia que para os Estados governados pelo PT recursos não faltam, são cachoeiras

e cachoeiras de recursos que chegam aos Estados governados pelo PT.

É como se o povo que mora e reside nos Estados governados pelo PSDB não fosse

brasileiro.  É como se nem todos fossem brasileiros e irmãos na mesma pátria.  O

governo federal segrega. Para ele só são brasileiros aqueles que são governados

pelo  PT;  e os que não o  são serão segregados e rechaçados,  e para lá  não irá

investimento algum. Vemos aí a penúria em que estão a saúde, a segurança pública

e a educação. Essa é a grande verdade. Mesmo assim, lutando contra tudo e todos

do  governo  federal,  Minas  Gerais  conseguiu  índices  admiráveis  na  educação.  O

nosso  Estado  está  em  1º  lugar  nos  índices  da  educação,  superando  todos  os

Estados, inclusive aqueles que recebem as cachoeiras de recursos geridos pelo PT.

O  Ministério  da  Educação,  dirigido  pelo  Senador  Mercadante,  que,  como  todos

sabemos, foi Líder do PT, considera a educação de Minas no nível da de país de

Primeiro Mundo. Na verdade, foi ele quem disse que a educação de Minas é a melhor

do Brasil. Apesar das greves, da catimba, do PT xingando, dos desgovernos todos

que havia antigamente e do governo federal se recusando a ajudar,  temos hoje a

melhor educação do País.

Sr.  Presidente,  conseguiremos  marchar,  ou  melhor,  continuaremos  marchando,

porque  sabemos  aonde  queremos  chegar,  temos  planejamento  e  indicadores  e

sabemos quais metas atingiremos. E nós as atingiremos graças à nossa organização,

ao contrário do que acontece no governo federal.

Quando fui  Secretário  de  Defesa Social,  reuni-me várias  vezes  em Brasília,  no

Ministério da Justiça, para tratar de segurança pública. Essa mesma segurança na

qual  o  governo  federal  só  investe  0,4%.  E  qual  não  foi  a  nossa  surpresa  ao

verificarmos que o governo federal não possui um programa de segurança pública

para o País. Essa é a grande realidade.

Sr.  Presidente,  o  meu tempo está esgotado.  A campainha está soando.  Hoje  é
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quarta-feira,  um  dia  intenso  de  trabalho  na  Casa.  Várias  comissões  estão

funcionando.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  observo  que  há  um

esvaziamento do Plenário. Portanto, não havendo mais presença no Plenário, peço-

lhe o encerramento, de plano, da reunião. Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Peço recomposição, Sr. Presidente.

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

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Délio Malheiros) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  10  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em  turno  único,  do  Veto  Total  à  Proposição  de  Lei  nº  21.146,  uma  vez  que

permaneceu em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 23, 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 25ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/8/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Leitura de mensagem

- Exibição de vídeo - Palavras do Deputado Gustavo Corrêa - Entrega de placa -

Palavras do Sr. Murilo Ferreira - Apresentação musical - Palavras do Vice-Governador

do Estado - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis  Pinheiro  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -

Gustavo Corrêa - Luiz Henrique - Tiago Ulisses.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

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

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

reuniões anteriores.

Atas

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

três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Vale pelos 70 anos de sua

fundação.

Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos  a tomar  assento à  Mesa os Exmos.  Srs.  Alberto  Pinto

Coelho, Vice-Governador do Estado; Murilo Ferreira, Presidente da Vale; Deputado

Federal Marcos Montes, representando a Câmara dos Deputados; José Alves Viana,

Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas;  Robson  Braga  de  Andrade,  Presidente  da

Confederação Nacional da Indústria; Olavo Machado Júnior, Presidente da Federação

das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -; Fernando Coura, Presidente do

Instituto Brasileiro de Mineração -  Ibram - e do  Sindicato  da  Indústria  Mineral  do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Sindiextra  -;  e  Deputado  Gustavo  Corrêa,  autor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos também de registrar a presença, neste ato, dos Exmos.

Srs. Dom Wilson Luís Angotti Filho, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte;

José Mendo Mizael de Souza, Presidente do Conselho Empresarial de Mineração e

Siderurgia da Associação Comercial de Minas; Deputados Federais Luiz Fernando

Faria, Weliton Prado e Gabriel Guimarães; dos Exmos. Srs. Prefeitos Geraldo Abade
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das Dores, de Barão de Cocais; Anderson Costa Cabido, de Congonhas; João Izael

Querino Coelho, de Itabira; Antônio Eduardo Martins, de Santa Bárbara; Raimundo

Barcelos, de São Gonçalo do Rio Abaixo; Saulo Morais de Castro, de Catas Altas; e

Ângelo  Osvaldo  de  Araújo  Santos,  de  Ouro  Preto;  dos  Exmos.  Srs.  Cláudio

Rodrigues, Diretor Executivo da Rede Record; Deputado Gil Pereira, Secretário de

Estado para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de

Minas; Raphael Guimarães Andrade, Secretário Municipal da Secretaria de Assuntos

Institucionais  de  Belo  Horizonte;  Aurélio  José  Lara,  Vice-Presidente  do  Crea-MG;

Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Subsecretário da Subsecretaria de Política Mineral e

Energética  de  Minas  Gerais;  José  Geraldo  Brito,  Diretor  da  Escola  de  Minas,

representando  a  Universidade  Federal  de  Ouro  Preto;  Roger  Downey,  Diretor

Executivo de Fertilizantes e Carvão; Paulino Cícero, ex-Ministro de Minas e Energia;

Sérgio  Cavalieri,  Vice-Presidente  da  Fiemg e  Conselheiro  do  Grupo  Asamar;  da

Exma.  Sra.  Vania  Somavilla,  Diretora  Executiva  de  RH,  Saúde  e  Segurança,

Sustentabilidade  e  Energia  da  Vale;  do  Exmo.  Sr.  Stael  Gomes,  Gerente  da

Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, Amig e Amib,

respectivamente; dos Exmos.  Srs.  Prefeitos  Wanderlei  de Castro,  de Belo Vale; e

Gentil Alves Costa, de Rio Piracicaba; e dos Exmos. Srs. Roberto Luciano Fagundes,

Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas - ACMinas -; e Rildo

Xavier de Morais, Vice-Prefeito de Itabirito.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

por  Eliseth Gomes, acompanhada de Euridiana Silva ao piano, com a direção de

Rogério Menezes De Bernardi.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O locutor - Neste instante, lemos mensagem enviada pelo Senador Aécio Neves. (-

Lê:)

“A S. Exa., o Sr. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa de

Minas  Gerais.  Sr.  Presidente,  agradeço-lhe  o  convite  para  participar  da  reunião

especial  por  ocasião  dos  70  anos  da  fundação  da  Vale.  Impossibilitado  de
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comparecer,  gostaria que o ilustre Presidente levasse as minhas congratulações à

Vale, importante empresa global que o Brasil  tem o orgulho de sediar, e os meus

sinceros cumprimentos aos Deputados pela iniciativa e homenagem. Atenciosamente,

Senador Aécio Neves.”

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Gustavo Corrêa

Exmo. Sr.  Deputado Dinis Pinheiro,  prezado amigo e Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. ex-Deputado Alberto Pinto Coelho,

Vice-Governador de Minas Gerais e meu caro amigo; Sr. Marcelo Ferreira, Diretor-

Presidente da Vale, mineiro também; Exmo. Sr. Deputado Federal Marcos Montes,

representando a Câmara dos Deputados neste ato - costumo dizer sempre que o

Deputado Marcos Montes é um democrata que momentaneamente cedemos a outro

partido e que, tenho certeza, em breve, retornará aos nossos quadros -; Exmo. Sr.

José Alves Viana, Conselheiro do Tribunal de Contas, que me deu a oportunidade de

assinar  o  requerimento  com  ele;  Sr.  Robson  Braga  de  Andrade,  Presidente  da

Confederação Nacional da Indústria; caro amigo Olavo Machado Júnior, Presidente

da Federação das  Indústrias  do  Estado de Minas  Gerais;  e,  por  fim,  caro amigo

Fernando  Coura,  Presidente  do  Instituto  Brasileiro  de  Mineração  -  Ibram  -  e  do

Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra -, deixei para

citá-lo por último para fazer-lhe uma confidência - o Robson também é testemunha,

porque  esteve  lá  -,  apesar  de  novo,  tive  oportunidade  de  participar  de  algumas

posses e posso dizer que as duas posses mais concorridas em que estive presente,

até mais que a de Governador do Estado, foi a do Robson na CNI e a do Fernando

Coura, o que é uma demonstração não apenas do prestígio dos dois, mas sobretudo

das amizades que construíram nos últimos anos e em sua trajetória empresarial; vou

quebrar o protocolo inicialmente e tomar um pouco do tempo das senhoras e dos

senhores.

Tive a ousadia, em determinado momento, prezado Governador Alberto, de pensar

em fazer um discurso de improviso, mas dois motivos fizeram com que eu desistisse
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dessa minha ideia: primeiro, poderia me esquecer de alguns dos números que vou

citar daqui a pouco, que demonstram, com certeza, a importância dessa empresa não

apenas  para  Minas  Gerais  e  o  Brasil,  mas  também  mundialmente;  segundo,  até

porque a palavra “tachar” está na moda, Sr. Murilo, e quero fazer uma confidência,

porque sou considerado por alguns pares desta Casa, ou tachado por alguns pares

desta  Casa,  como  um  defensor  permanente  do  Senador  Aécio  Neves  e  do

Governador  Anastasia.  Até  por  questão  de  lealdade  e  de  gratidão,  já  que  tive

oportunidade de ser Secretário  do governo Aécio Neves, assim como o Deputado

Marcos Montes, defendo-os com algumas convicções, porque o ex-Governador Aécio

e o Governador Anastasia mudaram a forma de se governar. Só que, infelizmente

para ele  ou  felizmente para  mim, no que se refere ao assunto mineração,  temos

algumas  divergências  de  ideias  e  pensamentos.  Eu poderia  me exaltar  aqui,  e  a

Oposição desta Casa poderia achar que eu estivesse louco de não estar defendendo

ou comungando com as ideias do Senador Aécio. Então optei por fazer um discurso

como  a  circunstância  convém.  Cumprimento  todos  os  Prefeitos  presentes,  os

Vereadores,  os  telespectadores  da  TV  Assembleia.  Minhas  senhoras  e  meus

senhores, boa noite. Prometo ser, e serei, sintético, como o nosso tempo exige.

O universo de atuação de uma grande empresa forma uma espécie de círculo, do

qual ela é o centro mais dinâmico, pois é aí que nascem as ideias, os projetos, as

estratégias e as decisões que dizem respeito ao presente e ao futuro de milhares ou

mesmo  de  milhões  de  pessoas.  No  mundo  dos  grandes  empreendimentos,  a

qualidade  dessas  empresas  é  avaliada  pela  frequência  e  segurança  com  que

assumem  riscos,  expandem  o  seu círculo  e  conquistam  espaços  de  atuação  em

nosso planeta.

Exercendo o meu terceiro mandato nesta Casa, recebi dos meus pares a missão de

saudar a Vale nos seus 70 anos de fundação e de ativa presença no território mineiro.

Criada em tempos  difíceis,  tempos de guerra,  e organizada originalmente por  um

homem público,  do qual  Minas Gerais se orgulha,  Israel  Pinheiro, que mais  tarde

governaria o nosso Estado, a Vale nasceu no lugar certo e na hora exata. Nasceu em

Minas, cujo coração dizem ser de ferro, embora seja uma terra tão gentil, e se formou

no momento em que precisávamos consolidar as relações do Brasil com os aliados



677
____________________________________________________________________________

na guerra contra o nazifascismo. Essa origem geográfica e histórica da Vale jamais

pode ser esquecida, sob pena de não compreendermos o significado maior dos 70

anos  de  existência  da  companhia,  que  já  nasceu  com  vocação  transnacional,

amplamente confirmada nos dias de hoje.

A Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  homenageando  a  Vale,  sente-se  no

dever  de  recordar  também  a  história  daquele  que  foi  o  primeiro  comandante  da

empresa  e  um  incansável  defensor  do  crescimento  econômico  do  Brasil  e  da

afirmação política  de  Minas no cenário nacional.  Que se registre,  portanto,  nossa

homenagem  a  Israel  Pinheiro  da  Silva,  engenheiro  de  múltiplas  habilidades  e

incontestável patriotismo. Entre 1942, quando foi criada por decreto federal, e 1997,

época da sua transferência para o setor privado, a Vale nunca deixou de ser mineira e

itabirana. Além disso, ela sempre se orgulhou de ser conterrânea de um dos maiores

poetas, não só do Brasil, mas do continente: o imortal Carlos Drummond de Andrade,

o mais mineiro de todos os poetas.

Permitam-me,  senhoras  e  senhores,  traçar  um  retrato  sintético  da  expressão

mundial alcançada por essa empresa nascida e criada em Minas, como gostamos de

dizer no interior  do Estado.  Tudo que se refere à Vale ganha uma dimensão que

poucas empresas brasileiras alcançaram: é a maior mineradora de ferro do Planeta,

presente em 37 países nos cinco continentes; atualmente responsável por mais de

140 mil  empregos diretos e indiretos; o capital  da empresa supera a casa dos 50

bilhões de reais, e seu faturamento anual passa de 80 bilhões de reais; a empresa

detém  10.000km  de  malha  ferroviária  e  nove  terminais  rodoviários  próprios.

Mobilizando tantos recursos, a Vale assumiu ainda,  como parte de sua missão, o

compromisso de transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento

sustentável.

Meu caro Marcos Montes, esse compromisso se traduz concretamente em projetos

sociais, culturais, educacionais e de preservação do meio ambiente. Como afirmou o

Presidente  Murilo  Ferreira  no  relatório  de  sustentabilidade  da  empresa:  "A Vale

desenvolve  seus  negócios  em  bases  sólidas,  numa  relação  respeitosa  com  as

pessoas e com o Planeta, compartilhando valor com a sociedade". Aqui mesmo, em

Belo Horizonte, somos testemunhas, há 20 anos, do cuidado que a Vale dedica à



678
____________________________________________________________________________

nossa  Praça  da  Liberdade,  além  de  organizar  e  promover  eventos  culturais  que

mobilizam todos os  segmentos sociais.  E  a  empresa,  através  da  Fundação Vale,

presenteou a cidade com o Memorial Minas Gerais, uma síntese das tradições, da

história e da cultura de nosso Estado.

Senhoras e  senhores,  permitam-me voltar  ao final  de  2009,  quando a Vale  e o

governo de Minas Gerais celebraram nos históricos salões do Palácio da Liberdade

uma  série  de  convênios  que  visavam  beneficiar  milhares  de  mineiros.  Naquela

oportunidade, o ex-Governador e hoje Senador Aécio Neves, fez questão de ressaltar

a importância da Vale para a vida dos mineiros e do relacionamento existente entre a

empresa e o governo do Estado. Afirmou ainda que ambos sempre estiveram lado a

lado, sentados à mesma mesa, tendo uma relação de respeito, mas colocando os

interesses de Minas Gerais em primeiro lugar.

E esse é o relacionamento que todos desejamos ver por muitos e muitos anos.

Sabemos  das  dificuldades  enfrentadas  por  ambos,  mas temos  a  certeza  de que,

juntos, os dois podem fazer muito mais pelos mineiros e por Minas Gerais. Tenho a

esperança, que acredito seja compartilhada por todos os que aqui estão, de que a

Vale  continue  a  crescer  pelas  próximas  décadas  e  mantenha  em  sua  carta  de

princípios o propósito de sempre transformar recursos naturais em prosperidade e

desenvolvimento sustentável para Minas, para o Brasil e para o mundo.

Cumprimento, em nome desta Casa, dos meus colegas e de todos os mineiros, a

diretoria  e  os  colaboradores  da  Vale  nestes  70  anos  de  sucesso  e  crescimento.

Temos o maior orgulho de saber que as raízes dessa empresa estão solidamente

plantadas no solo de Minas e, ao mesmo tempo, de acompanhar a expansão do seu

círculo de influência por todo o Planeta. Meus parabéns à Vale, a seus dirigentes e a

seus colaboradores. E o meu agradecimento a todos pela paciência com que me

ouviram. Muito obrigado, de coração.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia

Legislativa, fará a entrega ao Sr. Murilo Ferreira, Presidente da Vale, de placa alusiva

a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: (- Lê:)

“Fundada em 1942, por decreto do então Presidente Getúlio Vargas, a Vale cresceu
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vertiginosamente nas décadas de 1960 e 1970 e, ano após ano, veio diversificando

sua área de atuação na implantação de serviços de logística, por exemplo, ou na

exploração de outros produtos minerais e na produção de energia. Privatizada em

1997,  a Vale,  com suas subsidiárias,  atua hoje em diversos países com um sem

número de atividades e se situa como uma das 12 maiores empresas do mundo. A

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em reconhecimento à pujança da

Vale, que orgulha a todos os brasileiros,  presta à empresa esta homenagem, em

comemoração dos seus 70 anos de atividade.”

O Sr. Presidente - Solicito ao dileto amigo Vice-Governador Alberto Pinto Coelho e

ao fraterno colega Deputado Gustavo Corrêa que nos acompanhem neste momento

tão especial.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Murilo Ferreira

Boa  noite!  Exmos.  Srs.  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Dr. Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador do

Estado  de  Minas  Gerais;  Deputado  Federal  Marcos  Montes,  meu  conterrâneo  e

amigo, aqui representando a Câmara dos Deputados; José Alves Viana, Conselheiro

do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Robson  Braga  de  Andrade,

Presidente da Confederação Nacional  da  Indústria,  meu querido amigo;  caríssimo

Olavo Machado Júnior, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas

Gerais - Fiemg -; Fernando Coura, Presidente do Ibram e do Sindiextra, baluarte da

indústria; Deputado Gustavo Corrêa, que proferiu belíssimas palavras sobre a nossa

empresa, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; e Prefeitos, os

quais  homenageio  na  pessoa  do  João  Izael,  Prefeito  de  Itabira;  quero  ainda

reverenciar duas personalidades entre as 136 mil que formam o time da Vale: um já

trabalhou e construiu uma carreira belíssima, o nosso caro Francisco Schettino; e o

outro,  que  está  a  meu  lado  todo  dia,  todos  os  momentos,  é  o  Carlos  Anísio

Figueiredo.

Nobres Deputados, senhoras e senhores, é para mim uma grande honra e motivo

de enorme satisfação receber,  em nome de todos os empregados e acionistas da

Vale, a homenagem desta Assembleia, possuidora de história tão ilustre. Agradeço
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aos nobres Deputados desta Casa Legislativa a deferência que nos é dispensada

neste momento e em tantos outros.

Minas Gerais é a nossa casa;  Minas Gerais é a minha casa; Minas Gerais  é a

nossa terra, pois foi aqui, no Vale do Rio Doce, que a Vale começou suas atividades

há 70 anos. Nesta terra, na pequena cidade de Caeté, nasceu o primeiro Presidente

da companhia, o saudoso Dr. Israel Pinheiro. A criação da então Companhia Vale do

Rio Doce, em 1º/6/1942, resultou do chamado Acordo de Washington, firmado entre

os governos do Brasil, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Em Minas, Estado que

historicamente  se  tem  destacado  pela  defesa  da  liberdade,  a  Vale  nasceu  para

defender a democracia, pois seu objetivo inicial era dar sua contribuição aos países

aliados nos esforços de guerra contra o nazismo, que naquela época constituía séria

ameaça à liberdade. O objetivo inicial era produzir 1.500.000t de minério de ferro,

meta modesta se comparada à realidade do mundo atual. Graças ao trabalho e ao

talento de milhares de brasileiros, em boa parte naturais da nossa querida Minas

Gerais, pudemos e continuaremos a transformar com sucesso recursos naturais em

prosperidade  e  desenvolvimento  sustentável.  Ao  fazermos  isso,  estamos  também

continuando a servir os ideais democráticos, que só tendem a se fortalecer com o

progresso e a melhoria do bem-estar social.

Já  descontados  os  efeitos  da  inflação,  investimos,  nestes  70  anos,

US$126.000.000.000,00, dos quais US$83.500.000.000,00 nos últimos 10 anos. Em

maio deste ano, poucos dias antes do aniversário de 70 anos, ultrapassamos a marca

de 5.000.000.000t de minério de ferro, o que daria para sustentar, por mais de dois

anos, a produção de aço no mundo todo. Ao longo destes 70 anos, a Vale propiciou

uma oferta firme e crescente do melhor minério de ferro do mundo, viabilizando a

industrialização e a expansão da construção imobiliária e da infraestrutura requerida

pelo desenvolvimento econômico do Brasil  e de muitas outras nações. Ao mesmo

tempo, o crescimento da mineração de minério de ferro traduziu-se em expansão da

renda,  emprego,  exportação  e,  sobretudo,  na  geração  de  oportunidades  de

mobilidade social e econômica para substancial número de brasileiros. Tais efeitos se

estendem a diversos outros segmentos da economia brasileira, incluindo a indústria

de transformação e o setor de serviços, que se beneficiam, direta e indiretamente,
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dos efeitos positivos produzidos pelas atividades da mineração.

Até hoje, mesmo com a extração de minério de ferro em Carajás, no Pará, a partir

de 1985, Minas contribui com cerca de dois terços de nossa produção anual. Aqui

temos  cerca  de  30  mil  empregados  próprios  e  investimos  mais  de

US$14.000.000.000,00,  durante  os  últimos  10  anos,  levando  prosperidade  para

diversas comunidades do Estado. Nosso orçamento para 2012 inclui investimentos de

cerca  de  US$4.000.000.000,00  em  Minas  Gerais,  abrangendo  dispêndios  na

implementação  de  relevantes  projetos  para  a  produção  de  minério  de  ferro  em

Conceição-Itabiritos e Vargem Grande-Itabiritos, na adequação de Conceição e de

Cauê, na modernização da ferrovia Belo Horizonte-Sabará e na duplicação do Ramal

Ferroviário de Belo Horizonte.

O Apolo, principal projeto da Vale em Minas, muito importante para o aumento da

produção de minério de ferro de alta qualidade, não foi executado até hoje por falta

de licença ambiental. Trata-se de projeto que envolverá investimentos estimados em

US$4.000.000.000,00  e  capacidade  de  produção  de  24.000.000t,  portanto  com

expressivo potencial para a geração de valor para a Vale, para Minas Gerais e para o

Brasil.

Há muitos outros projetos e parcerias. Gostaria de citar nosso apoio às artes e à

cultura, contribuindo para que o setor turístico se torne, cada vez mais, robusto aqui.

Por mais de 20 anos, a Vale tem sido responsável pela manutenção da Praça da

Liberdade, conjunto paisagístico e arquitetônico que tão bem sintetiza os estilos que

marcam a história de Belo Horizonte. A iniciativa de cuidar dessa praça deu tão certo,

que  se  tornou  referência  para  o  programa de  adoção  dos  espaços  públicos  por

empresas, organizações e até cidadãos. Anos depois, quando o governo do Estado

decidiu,  muito  acertadamente,  ceder  os  prédios  do  Palácio  do  Governo  e  das

Secretarias de Estado para a criação do Circuito Cultural  da Praça da Liberdade,

fizemos,  em  parceria  com  governo,  o  Memorial  Minas  Gerais  -  Vale,  um

moderníssimo centro cultural que mantém vivas as tradições e a história mineiras,

num ambiente inovador surpreendente.

Também nos tornamos patrocinadores “master” do Instituto Inhotim, um centro de

referência mundial da arte contemporânea e de botânica. O espaço não para de se
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reinventar e atrair novos artistas. Ficamos muito satisfeitos quando o Índice Mineiro

de Responsabilidade Social, da Fundação João Pinheiro, mostra que os Municípios

de Minas Gerais que têm atividade de mineração em seus territórios têm os melhores

índices  de  qualidade  de  vida,  considerando  saúde,  educação,  renda,  segurança

pública, meio ambiente, saneamento, cultura, esporte, lazer e as finanças municipais.

Das 10 cidades que apresentam os melhores  índices,  8 têm operações  da Vale:

Itabirito, Ouro Preto, Barão de Cocais, Nova Lima, Congonhas, Mariana, Catas Altas

e Itabira.

De 2002 a 2011, a Vale exportou liquidamente, isto é, descontadas as importações,

US$131.000.000.000,00,  o que correspondeu a 43% do superávit  do comércio do

Brasil  com  o  exterior.  Quantos  benefícios  trouxe  para  que  não  ficássemos

miseravelmente presos àquelas crises cambiais. A Vale não se restringiu a expandir a

sua  produção  de  minério  de  ferro,  mas  expandiu  outros  minérios,  criando

oportunidades.  Ao  conhecimento  acumulado  na  mineração  no  Brasil  somamos  a

experiência em lidar com diferentes tipos de geologia, economia e sociedades, o que

se reveste em benefícios para as nossas operações em Minas e em nosso país. O

crescimento orgânico é nossa fonte prioritária de geração de valor, e continuamos a

desenvolver  e  executar  projetos  em  minério  de  ferro,  carvão,  níquel,  cobre  e

fertilizantes,  procurando  suprir  as  necessidades  de  um  mundo  cada  vez  mais

demandante de minerais para satisfazer às necessidades da economia moderna.

A Vale pretende ser a melhor empresa global de recursos naturais do mundo, em

termos de criação de valor em longo prazo, com excelência operacional  e paixão

pelas pessoas e pelo Planeta. Somos persistentes e não vamos fugir desse caminho.

Nesse  contexto,  paralelamente  aos  investimentos  em  minas,  processamento  e

logística,  priorizamos  o  treinamento,  a  saúde  e  a  segurança  dos  nossos

colaboradores  e  a  responsabilidade  social  corporativa.  Investimos

US$5.000.000.000,00, nos últimos cinco anos, em ações sociais e na proteção do

meio ambiente.  A Vale é um agente de sustentabilidade, investindo em tecnologia

para  o  desenvolvimento  de  soluções  que  impliquem  a redução  das  emissões  de

carbono e do consumo de água e a preservação de florestas naturais.

Somos parte da comunidade mineira e temos um relacionamento maduro, temos
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foco nos investimentos locais, sempre buscando respeitar as vocações e os anseios

da comunidade e propiciando possibilidade de crescimento em conjunto. Aqui, nesta

plateia, certamente devem existir pessoas cujos pais e avós trabalharam na Vale. Em

Minas Gerais,  mais que em qualquer outro lugar,  a Vale faz parte da história das

pessoas, do cotidiano e da família de cada um.

Nossas iniciativas são voltadas para a valorização da vida. Para isso, contamos

com a continuidade da valiosa parceria com o governo e a sociedade mineira, aos

quais muito agradecemos por todo o apoio que nos foi concedido até hoje. É isso o

que desejamos para continuar compartilhando valor com o berço da Vale: nossa tão

amada terra Minas Gerais. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir o Coral da Escola Municipal de

Música José Acácio de Assis Costa,  de Nova Lima, que, com a regente e solista

Eliseth Gomes, a pianista Euridiana Silva e o diretor Rogério Menezes De Bernardi,

apresentará  as  seguintes  músicas:  “Jesus,  alegria  dos  homens”,  de  I.  S.  Bach;

“Habanera”,  um  trecho  da  ópera  Carmen,  de  Bizet;  e  “Aleluia”,  do  oratório  “O

Messias”, de G. F. Handel.

- Procede-se à apresentação musical.

O locutor - Informamos também que a Escola Municipal de Música José Acácio de

Assis Costa, que está abrilhantando esse encontro, é patrocinada pela Vale. Ainda

sob o seu patrocínio está o Projeto Fred, que beneficia 23 mil famílias e que está

representado por sua Diretora Andréa Ambrósio.

Palavras do Vice-Governador do Estado

Caríssimo Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais, meu dileto amigo; Sr. Murilo Ferreira, Presidente da Vale; Deputado Federal

Marcos Montes, representando a Câmara Federal; Sr. José Alves Viana, Conselheiro

do Tribunal  de Contas;  Deputado Federal  Luiz Fernando Faria;  Deputado Federal

Weliton Prado; Deputado Estadual Gustavo Corrêa, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem - em seu nome, quero estender os cumprimentos aos

Deputados  e  às  Deputadas  que  compõem  a  Assembleia  de  Minas  -;  caríssimo

Robson Braga de Andrade, Presidente da CNI; caríssimo Olavo Machado, Presidente
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da Fiemg;  caríssimo José Fernando Coura,  Presidente  do  Ibram e  do  Sindiextra,

dileto  amigo;  Roberto  Fagundes,  Presidente  da  ACMinas;  Deputado  Gil  Pereira,

Secretário  Extraordinário  para  o  Desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e

Mucuri e do Norte de Minas - em seu nome estendo os cumprimentos aos demais

companheiros do governo que se fazem presentes a esta solenidade -; quero pedir

permissão para  cumprimentar  os  ilustres  Prefeitos  presentes,  na  pessoa do João

Izael  Querino Coelho,  Prefeito  de Itabira,  e do Angelo Oswaldo,  Prefeito  de Ouro

Preto. Quero cumprimentar ainda os senhores dirigentes da Vale, o corpo gerencial,

os funcionários, a família Vale e fazer uma saudação especial a esse homem público,

referencial e exemplar, que começou a sua vida muito jovem como Prefeito da sua

querida São Domingos do Prata. Refiro-me ao Paulino Cícero, ex-Ministro de Minas e

Energia.

Minhas senhoras  e  meus senhores,  ao  cumprimentar,  em nome do governo do

Estado de Minas Gerais e em meu próprio nome, essa empresa síntese do Brasil, na

pessoa do seu caro  Presidente,  Murilo  Ferreira,  cidadão do mundo  e  mineiro  de

Uberaba,  pelo  transcurso  dos  70  anos  de  fundação  da  Vale.  Quero  igualmente

enaltecer a iniciativa da Assembleia Legislativa, sob a Presidência lúcida e dinâmica

do  grande  amigo  Deputado  Dinis  Pinheiro,  de  realizar  esta  reunião  especial,

acolhendo requerimento do estimado Deputado Gustavo Corrêa e do ex-Deputado e

do ex-Presidente desta Casa Doutor Viana, hoje Conselheiro do Tribunal de Contas.

Recordo-me de que, há exatos 10 anos, na comemoração dos 60 anos da Vale, tive

o privilégio de falar em nome dos nobres colegas Deputados, em reunião semelhante

a esta. Afirmei, então, em palavras que podem ser aplicadas à realidade que agora

vivemos, que “a garantia da nacionalidade brasileira da Vale do Rio Doce é um bem

inalienável, o mais importante de todos, especialmente numa conjuntura internacional

instável,  de  alto  risco  econômico  e  político".  Jamais  poderíamos  imaginar,  então,

naquele momento, que a Vale, com sua forte presença nos mais diversos mercados

mundiais,  sobretudo na China, seria,  na crise mundial  de 2008, um dos principais

amortecedores  do  impacto  de  seus  efeitos  sobre  a  economia  brasileira.  Como

continua a ser, no ambiente da crise europeia que hoje afeta o mundo, estratégico

instrumento de defesa e afirmação do Brasil nas relações econômicas internacionais.
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Não por acaso, a história da Vale se confunde com momentos marcantes da própria

história brasileira. Esse registro se faz presente em sua fundação, em 1942, com sua

nacionalização pelo Presidente Getúlio Vargas, visando ao esforço de guerra, como já

citado,  com  a  criação  simultânea  da  Companhia  Siderúrgica  Nacional  para

fornecimento de insumos estratégicos aos países aliados, do minério ao aço. Para

sintetizar  essa  longa  jornada  de  70  anos  da  Vale,  que  hoje  solenemente

comemoramos, desde o marco precursor de Itabira - pedra que brilha -, busquei uma

palavra-chave que pudesse traduzir o sucesso permanente de uma empresa que hoje

ostenta um valor de mercado, de acordo o Fundo Monetário Internacional, superior às

economias de vários países, como o Peru, por exemplo.

Essa palavra veio a mim sob o signo do pioneirismo, desde a figura do seu primeiro

Presidente,  que  depois  se  tornou,  como  Presidente  da  Novacap,  ao  lado  do

Presidente  Juscelino  Kubitschek,  expressão  da  construção  do  sonho  secular  de

Brasília,  o  saudoso  Governador  Israel  Pinheiro  da  Silva.  Pioneirismo  na  Ferrovia

Mina-Porto, ainda ao final dos anos 1930. Pioneirismo ao acolher a primeira mulher

trabalhadora em empresas de mineração, Celina Coelho. Pioneirismo ao estabelecer,

com o notável Presidente Eliezer Batista, a relação direta, sem intermediários, entre

produtor e indústria siderúrgica. Foi o espírito pioneiro da Vale que antecipou o uso de

processamento de dados em suas instalações do Porto de Tubarão, há mais de 40

anos, que soube descobrir, nas clareiras que apareciam entre a densa vegetação da

Floresta Amazônica, os sinais de uma riqueza mineral que se tornou a maior jazida do

mundo, manifesta em Carajás.

Em 1970, a Vale apresenta o maior trem para transporte de minério de ferro no

mundo, enquanto hoje, na mesma linha de pioneirismo, lança o maior navio de ferro

do mundo, o Vale Brasil, com seus 362m de comprimento e 65m de largura. Se os

números da Vale são todos superlativos, essa visão de futuro, com investimentos em

tecnologia e inovação, no ajustamento de suas operações às novas exigências do

desenvolvimento  sustentável,  na  atenção  ao  meio  ambiente,  nas  ações  de

responsabilidade social, essa visão de futuro, repito, é que tem permitido à Vale ter

hoje,  como farol,  a  meta seguinte:  "ser  uma empresa de recursos naturais global

número  um  em  criação  de  valor  de  longo  prazo,  com  excelência,  paixão  pelas
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pessoas e pelo  Planeta".  Por  isso,  como faz parte de seus valores,  a Vale faz e

acontece. Chega ao outro lado do mundo, na Malásia, para ali estabelecer, também

de forma pioneira, o primeiro centro de distribuição de minério na Ásia. Assim como

faz semeadura aérea no Canadá, onde produz cobre e níquel, e preserva uma área

de 406.000ha de floresta em Cateté, na Amazônia.

É preciso dizer que uma década antes da Rio-92, a Vale, sob o mesmo signo de

pioneirismo, havia criado, em 1980, o Grupo de Estudos e Assessoramento sobre o

Meio Ambiente -  o Geaman.  Essa antecipação do futuro -  perante um mundo em

franca globalização - é que levou a Vale a Moçambique, ao Chile, com a produção de

cobre nos Três Valles, a Omã, no Golfo Pérsico, a Nova Caledônia, na Oceania. É

essa antecipação de futuro que hoje faz a Vale presente em 37 países, nas bolsas de

Nova Iorque, Hong Kong, Paris e Madrid.

Afora isso, temos as atividades da Fundação Vale, plenamente comprometidas com

as  comunidades  de  suas  áreas  de  atuação;  temos  a  Vale  Cultura,  resgatando  o

acervo de artistas como Chico Buarque e Milton Nascimento; temos a Vale Musical,

com seus projetos de inclusão social e seu apoio à Orquestra Sinfônica Brasileira. A

Vale apoia todos esses projetos enquanto expande seu valor econômico pelas áreas

da siderurgia, da logística, da energia e de fertilizantes. Na realidade, aqui estamos

comemorando  a  trajetória  de  uma empresa global,  com identidade genuinamente

brasileira. Estamos homenageando os 42.707 funcionários da Vale em Minas Gerais,

entre seus empregados diretos e terceiros permanentes, em gesto que se estende

aos 140 mil trabalhadores que hoje a empresa congrega em torno de si no mundo

inteiro.

Relembro, com emoção, as palavras do geólogo que detectou, entre o acaso e o

saber, aquela clareira na Amazônia que conduziria à colossal descoberta de Carajás.

Quando lhe perguntaram o que ganhara com aquela sua descoberta, simplesmente

respondeu: “Eu ganhei  ter vivido esse momento”. Assim podemos nós dizer: “vale

viver  esta  vida,  quando a  alma não é pequena e  aceita  o  desafio  de  realizar  os

sonhos mais impossíveis”. Assim é a Vale e o seu pioneirismo, portando, como numa

corrida olímpica, a chama que irá iluminar novos futuros. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
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Querido  amigo  Deputado  Alberto  Pinto  Coelho,  Exmo.  Sr.  Vice-Governador  do

Estado de Minas Gerais; Sr. Murilo Ferreira, Diretor-Presidente da Vale, seja muito

bem-vindo  à  Casa  de  Minas;  Exmo.  Sr.  Deputado  Federal  Marcos  Montes,

representando a Câmara dos Deputados, é uma alegria reencontrá-lo; Exmo. Sr. José

Alves Viana, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;  caro

colega Doutor  Viana;  Sr.  Robson Braga de Andrade,  Presidente da Confederação

Nacional da Indústria, grande brasileiro e notável homem de Minas, é uma alegria

revê-lo, Minas o recebe com muito carinho; Sr. Olavo Machado Júnior, Presidente da

Federação  das  Indústrias  do  Estado  de  Minas  Gerais,  mineiro  extremamente

combatente, companheiro de tantas lutas, sempre defendendo Minas com o coração;

Sr. Fernando Coura, Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram - e do

Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra -, filho da D.

Margarida,  é  uma  alegria  recebê-lo.  O  Fernando  é  o  mineiro  da  gema,  pessoa

simples, dedicada, sempre inquieta, que carrega a mineração no coração e na alma.

Tenho um carinho enorme por sua pessoa e, claro, por sua mãe, uma pessoa que

realmente nos encanta e que nos enche de orgulho com sua alegria, jovialidade e

força de vontade. Também cumprimento o Sr. Fernando Coura. O Ibram ganha muito

com sua ascensão a essa condição, em Minas e no Brasil. Solicito permissão para

abraçar  e  cumprimentar  todas  as  mulheres  através  da  minha  querida  esposa,

Adriana, e da Sra. Lucy Coura. Meu abraço fraterno e carinhoso a todas as mulheres

que aqui se encontram.

Neste belo momento de Minas, belo momento da Vale, quero abraçar duas grandes

expressões de Minas e do  Brasil.  Em primeiro lugar,  o  Sr.  Carlos  Anísio.  É  uma

alegria revê-lo. Seja bem-vindo. Em segundo lugar, sempre que encontro com essa

pessoa,  digo  que ela  é  um  exemplo  não só  para  mim,  mas também para  todos

aqueles  que  abraçaram  a  vida  pública  como  verdadeiro  sacerdócio.  O  Vice-

Governador Alberto Pinto Coelho já o assinalou com muita propriedade e sabedoria.

Comecei a vida pública muito jovem, bem como o meu irmão Toninho Pinheiro. Aliás,

toda a família Pinheiro foi abraçada pela vida pública já desde o nascimento e ali tem

uma  das  maiores  expressões  da  história  política,  não  somente  de  Minas,  mas

também do Brasil, pela sua retidão, caráter, qualidade e sabedoria. O nosso eterno
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Ministro  Paulino  Cícero.  Na  pessoa  dele  quero  abraçar  todos  os  Prefeitos  aqui

presentes, os Deputados Estaduais, os Deputados Federais e todos os que exercem

a vida pública com decência e com dignidade. Que Paulino Cícero continue sendo

nosso espelho permanentemente.

Estava proseando com o nosso mineiro e grande Presidente Murilo e lhe mostrei o

meu discurso - aproximadamente 20 páginas. Disse-lhe: “Murilo, teremos de poupar

os nossos queridos amigos mineiros e brasileiros neste momento de júbilo. Vamos

abraçar essa história da Vale, essa história de Minas, essa história do Brasil, de forma

simples e genuína”. Minas é grande, é próspera, é orgulho para todos nós. Todos nós

devotamos a Minas paixão, respeito, carinho e amor. Na verdade, se hoje Minas nos

enche de orgulho é porque temos uma atividade minerária muito forte, muito pujante

e, sobretudo, com esse papel altamente valioso praticado pela Vale.

Quero aqui, amigos Gustavo Corrêa e Doutor Viana, reverenciá-los pela sabedoria,

pelo momento e pela oportunidade em aplaudir essa história revestida de conquistas,

realizações  e  que,  de  forma  muito  preciosa,  soube  conciliar  o  desenvolvimento

econômico e tecnológico aos valores mais caros do nosso povo, da nossa gente.

Entre eles, querido Murilo, a responsabilidade, a transparência, a coerência e, acima

de tudo, a solidariedade. A Vale sabe disseminar isso como poucos. Digo que o valor

de  uma  grande  empresa  se  consegue  aferir  pela  simpatia,  pela  credibilidade  e

confiança que ela desfruta perante o seu povo, a sua gente, a sua cidade e a sua

região. A Vale é isso.

Relembro que, há pouco, quando Minas passou por algumas intempéries em face

da  força  da  natureza  representada  pela  chuva,  a  Vale  se  fez  presente.  Como

Presidente do Parlamento, como homem público, isso é algo que me toca. Por isso

quero aqui aplaudir a Vale por ter essa sensibilidade e por estar sempre ao lado do

seu povo, da sua gente, das pessoas mais simples. Essa é a gloriosa vida, a história

da Vale. É uma saga aventurosa que enaltece Minas e que projeta o nosso Estado.

Fernando Coura, vou lhe confidenciar - e,  talvez, o Vice-Governador Alberto Pinto

Coelho também não tenha conhecimento disso - para mim, a Vale toca mais forte

meu  coração  e  minha  alma.  O  Murilo  disse  que  certamente  muitos  homens  e

parentes dele já trabalharam por essa saga aventurosa, por esta história tão bonita da
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Vale. O meu saudoso e querido pai ali trabalhou também. Ele era muito jovem, mas

saiu da nossa querida Ibirité e foi trabalhar com esse grande mineiro, esse notável

Governador Israel Pinheiro. O meu querido pai, Tonico Pinheiro, com vinte e poucos

anos foi para Itabira e foi motorista dele.

Quis o destino que o meu querido, simples e amado pai fosse Prefeito de Ibirité, na

mesma época, naquele mesmo momento. Hoje, na minha casa, na casa de minha

mãe, o que me traz mais recordações são as fotos de Tonico Pinheiro e de Israel

Pinheiro. Então é algo muito forte, que me toca de forma especial. Digo que a Vale

tem o sangue da família Pinheiro, pelo Israel Pinheiro e pelo Tonicão Pinheiro.

É  uma  alegria  muito  grande  saber  que  a  Vale  está  escrevendo  essa  história

maravilhosa, cresceu, é pioneira, ousada, inovadora, cada vez mais se qualificando,

se modernizando,  enfrentando adversidades que se apresentam. A Assembleia de

Minas foi  muito  feliz.  A Assembleia  é isso:  cabe-lhe discutir,  fazer  mobilizações e

debruçar  sobre  os  temas mais  importantes  que  incidem  diretamente  na  vida  das

pessoas,  dos  mineiros  e  dos  brasileiros.  A  Vale  não  poderia  ficar  de  fora  das

discussões desse palco sagrado de Minas. Hoje, em nome do Parlamento de Minas,

quero abraçar a Vale, os seus funcionários, colaboradores e dirigentes. É um exemplo

para todos. A Vale está cada dia mais moderna, mais ousada, mais sensível e mais

humana. Não poderia ser diferente pelo seu corpo técnico altamente qualificado. Isso

certamente tem um reforço considerável, Carlos Anísio, por saber que, à frente dessa

grandiosa empresa, está um grande homem, simples, genuíno, nascido em Minas.

Como o Vice-Governador  Alberto Pinto  Coelho disse,  é um homem universal  que

conseguiu absorver os mais elevados conhecimentos, mas continua do mesmo jeito,

essa pessoa simples, essa pessoa que carrega essa humildade franciscana.

É uma alegria para Minas, para o Brasil e principalmente para a Vale ter um homem

dessa  grandeza,  caráter  e  retidão,  que  é  o  Murilo.  Portanto,  Dr.  Murilo  Ferreira,

continue fazendo o bem, sendo esse grande benfeitor, elevando o Brasil. Que a Vale

continue ofertando ao nosso povo, à nossa gente oportunidades, riquezas, ascensão,

alegria, fraternidade, porque essa é a missão de cada um de nós, como empresário,

empreendedor,  homem público  ou  Prefeito!  Essa é a  nossa função,  levar  alegria,

levar  fraternidade,  levar  dignidade  ao  nosso  povo  e  à  nossa  gente.  Temos  um



690
____________________________________________________________________________

compromisso sublime com o nosso povo, com a nossa gente: erradicar a miséria não

somente em Minas, mas também no Brasil. Em Minas são 900 mil mineiros, Paulino

Cícero, nessa condição. No Brasil, 16 milhões de brasileiros. Todos devemos abraçar

essa missão com muita força, com muito afinco, com muita perseverança. É isso o

que nos espera, é isso o que nos aguarda.

Portanto, Fernando Coura, fico enormemente feliz por ter essa oportunidade. Aqui

cheguei  muito  jovem,  hoje  estou  exercendo  a  Presidência  deste  Parlamento  por

confiança  dos  queridos  colegas.  É  muita  felicidade.  Quero  desejar  à  Vale  muito

sucesso,  muito  êxito.  Desejo  que  continue  percorrendo  a  estrada  da

responsabilidade, do desenvolvimento sustentável. Sempre haverá de contar com o

apoio  do  Parlamento  de  Minas,  com o  apoio  do  Governador  Anastasia,  de  Aécio

Neves, do Vice-Governador Alberto Pinto Coelho, que é o grande baluarte da política

mineira. Tenho por ele uma admiração enorme. Tive a felicidade e, por outro lado, o

desafio que foi suceder ao Alberto Pinto Coelho à frente da Casa de Minas. O Alberto

Pinto  Coelho  personifica  como  poucos  aquele  político  mineiro:  sábio,  construtor,

sempre edificando, conciliando, sereno, equilibrado, fazendo um trabalho admirável

ao lado do Governador Anastasia, ao lado de Aécio Neves, ao lado de cada um de

nós. É uma alegria enorme reencontrá-lo aqui. Esta Casa é de V. Exa. Realmente,

deixou uma marca em todos, e não somente em mim, mas em todos os Deputados.

Haveremos de segui-lo permanentemente.

Fernando  Coura,  transmita  um  abraço  a  Dom  Silvério.  O  Fernando  Coura  não

desejava que eu fosse votado em Dom Silvério, mas a mãe dele, que tem muito mais

força e mais prestígio que ele, abraçou-me com muito carinho. Lá, dei um “show” de

votos. Agora, estou dando um “show” de trabalho, de vontade de servir, de fazer o

bem. Um abraço a todos os senhores e senhoras. Que Deus os abençoe, que lhes dê

paz, saúde e alegria!

Murilo, que a Vale continue fazendo o bem e escrevendo essa história maravilhosa.

O Brasil precisa da Vale, Minas precisa da Vale. Sabem os senhores que o Brasil

atravessa  muitos  momentos  auspiciosos  e,  se  se  tem  edificado  essa  história

maravilhosa, em grande parte isso se deve à atividade minerária, em grande parte

isso  se  deve  à  história  abnegada  da  Vale  do  Rio  Doce,  hoje  carinhosamente
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conhecida como Vale. Parabéns! Continue brilhando! Vamos, juntos, caminhando pela

estrada do futuro.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 21, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

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

dia 21/8/2012.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/6/2011

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Zé  Maia,

Gustavo Perrella, Romel Anízio e André Quintão (substituindo o Deputado Ulysses

Gomes, por indicação da Liderança do Minas sem Censura), membros da Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  e os Deputados André Quintão, Carlin

Moura  e  Zé  Maia  (substituindo  o  Deputado  Bosco,  por  indicação  do  Bloco

Transparência  e  Resultado),  membros  da  Comissão  de  Participação  Popular.

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 debater o Projeto de Lei nº 1.697/2011, que dispõe sobre as

diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2012 e

dá outras providências, e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários  da  reunião  para  ouvir  o  Sr.  André  Abreu Reis,

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto, e as Sras. Aline

Martins  Ribeiro  Tavares  Rezende,  Superintendente  Central  de  Planejamento  e

Programação Orçamentária,  representando a Sra.  Renata Maria Paes de Vilhena,

Secretária  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  e  Maria  da  Conceição  Barros

Rezende,  Diretora da  Superintendência  de  Contadoria  Geral,  representando  o  Sr.
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Leonardo Maurício Colombini, Secretário de Estado de Fazenda, que são convidados

a tomar assento à mesa. Registra-se a presença do Sr. Kalil Said de Souza Jabour,

Assessor da Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda. A

Presidência concede a palavra ao Deputado André Quintão, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado André Quintão em que

solicita que os Srs. Eduardo Cyrino Generoso, Defensor Público; Gildásio Alves dos

Santos, do Consea; Ramon Alves Campos Neres, Superintendente de Planejamento,

Gestão e Finanças da Defensoria Pública; e Gerson Ferreira de Oliveira, do Fórum de

Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente e Interfórum;

e as Sras. Jaqueline Míriam Maciel Junqueira,  do Comitê Temático de Segurança

Alimentar  e  Nutricional  Sustentável;  Consolação  Cifani  da  Conceição,  Secretária

Executiva do Conselho Estadual de Assistência Social; Elvira Míriam Veloso de Melo,

do Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente

e Interfórum; e Maria Alice da Silva, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente,  sejam  ouvidos  nesta  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  convidados  e  parlamentares,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

André  Quintão,  Presidente  -  Bonifácio  Mourão  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Délio

Malheiros - Luzia Ferreira - Duarte Bechir.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Às  10h7min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Almir  Paraca,

Pompílio  Canavez,  Glaycon Franco,  João Leite,  Sebastião Costa  e Duarte  Bechir

(substituindo  o  Deputado  Glaycon  Franco,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),
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membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Elismar

Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pompílio

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

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  da  pauta  e  a  deliberar  sobre

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 19/2011, no 2º turno (relator: Deputado Pompílio Canavez). Passa-

se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  19/2011.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.363 e 3.368/2012. 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 Almir Paraca e Pompílio Canavez, em que solicitam reunião de audiência

pública no Município  de Paracatu,  para apresentação dos resultados dos estudos

referentes  à  situação socioeconômica  das  comunidades  circunvizinhas  à  área de

abrangência  das  atividades  de  extração minerária  empreendidas  pela  mineradora

Kinross;  Pompílio  Canavez,  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 a Mulher do Município de Alfenas, que

não conta com a estrutura necessária ao atendimento à população alfenense; 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, tendo em vista a necessidade de melhorias tanto nos serviços

prestados  à  população  quanto  nas  condições  de  trabalho  dos  profissionais  da

segurança  pública.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos parlamentares, desconvoca as reuniões extraordinárias previstas para
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as 14h e para as 20h30mim do dia 11/7/2012, convoca os membros da Comissão

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

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Almir Paraca, Presidente - João Leite - Rogério Correia.

ATA DA 3ª 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 16h46min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, João

Vítor Xavier, Romel Anízio e Ulysses Gomes, membros da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, e a Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado Antônio

Carlos Arantes, membros 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. Passa-se à 1ª Fase

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

sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Na  fase  de  discussão  do

parecer do relator, Deputado João Vítor Xavier, que conclui pela aprovação, em turno

único,  do  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,  o  Deputado  Ulysses  Gomes  apresenta  requerimento  solicitando  votação

destacada  das  Emendas  nºs  59,  60,  64,  67  e  68.  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado o parecer, salvo as emendas destacadas. Submetidas a votação, cada uma

por sua vez, são rejeitadas as emendas, registrando-se o voto contrário do Deputado
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Ulysses  Gomes.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses - Lafayette de Andrada.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/8/2012

Às  9h6min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Sargento Rodrigues e Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por

indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, a Deputada Liza Prado e os Deputados Délio Malheiros e Adelmo Carneiro

Leão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento

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

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  do  Deputado  João  Leite,

Presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  convidando  esta  Comissão  para

participar  de  audiência  pública,  a  ser  realizada  em  28/8/2012,  destinada  ao

monitoramento da Rede de Defesa e Segurança do PPAG 2012-2015; Fernando José

de Morais,  Delegado de Polícia titular da Delegacia de Nova Lima, encaminhando

informativo  contendo considerações acerca das invasões imobiliárias no Balneário

Água Limpa e da atuação policial. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos do Deputado Rogério

Correia (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública da Comissão

de Direitos Humanos para discutir a situação dos servidores públicos da saúde no

Estado,  que  estariam  sofrendo  retaliações  e  perseguições  por  exercerem  o  seu

legítimo  e  legal  direito  de  manifestação  e  expressão;  seja  realizada  reunião  de

audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para discutir a verticalização da

região  da  Pampulha  e  a  ausência  de  planejamento  real  de  recuperação  e

saneamento  da  Lagoa;  do  Deputado  Paulo  Lamac  (3)  em  que  solicita  sejam
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encaminhados aos órgãos e entidades que menciona as notas taquigráficas da 22ª

Reunião Ordinária desta Comissão e o documento intitulado "Violência no Parto"; seja

inserido nos Anais desta Casa o documento intitulado "Propostas/Encaminhamentos

apresentados durante o evento Seminário Redução da Mortalidade Materna", como

forma de evidenciar o compromisso desta Comissão e da Assembleia Legislativa com

o  tema tratado  e  com  os  encaminhamentos  propostos  no  referido  seminário,  da

Câmara Municipal  de  Belo  Horizonte;  seja realizada reunião de  audiência pública

conjunta desta Comissão e das Comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e de

Saúde  para  discutir  o  tema  "Formação  profissional  como meio  de  prevenção  da

violência no parto"; do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  para  obter  esclarecimentos  sobre  denúncia  de

perseguição,  assédio moral  e  violação de direitos  humanos sofridos  pelo Cb.  PM

Silvano  David  Ribeiro;  seja  encaminhado  ao  Procurador-Geral  de  Justiça,  ao

Presidente  do  Conselho Nacional  do Ministério  Público  e  ao  Corregedor-Geral  do

Ministério Público pedido de providências para que desconsiderem a solicitação de

apuração de fatos relacionados à atuação dos Promotores de Justiça Marco André

Ladeira de Oliveira, Cleverson Raymundo Sbarzi Guedes e Carlos Augusto Esteves.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues - Duarte Bechir - Célio Moreira.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 8/8/2012

Às  10h15min,  comparece à Sala  das  Comissões o  Deputados Bosco.  Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Bosco,  declara  aberta  a  reunião,

dispensa a leitura  da  ata da reunião anterior  e dá-a por  aprovada.  A Presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  o  Projeto  de  Lei  nº  2.282/2011,  em

tramitação nesta Casa, e comunica o recebimento de correspondência publicada no
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“Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada entre  parênteses:  ofícios  do Cel.  PM

Marco Antônio Badaró Bianchini, Chefe da Assessoria Institucional da Polícia Militar

de  Minas  Gerais  (13/7/2012);  do  Sr.  Paulo  Roberto  Paixão  Bretas,  Secretário

Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação deBelo Horizonte (20/7/2012); e

da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais  (26/7/2012).  Neste  momento,  registra-se  a  presença dos  Deputados

Almir Paraca (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do

PT) e Doutor Wilson Batista (substituindo o Deputado Duarte Bechir, por indicação da

Liderança do BTR). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os requerimentos do Deputado Bosco (2) em que

solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública para o monitoramento das

Redes de Educação e Desenvolvimento Humano e de Ciência, Tecnologia e Inovação

do PPAG 2012-2015, no exercício de 2012. É recebido o requerimento do Deputado

Paulo Lamac em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta

desta Comissão e das Comissões de Direitos Humanos e de Saúde para debater a

formação profissional como meio de prevenção da violência no parto. Retiram-se da

reunião os Deputados Almir Paraca e Doutor Wilson Batista. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Santuza Abras, Vice-Reitora e

Coordenadora-Geral da Educação a Distância da UEMG, e os Srs. Alexandre Magno

Leão  dos  Santos,  Empreendedor  Público  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação,

representando a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação;

José Januzzi de Souza Reis, Presidente da Comissão Especial para Elaboração de

Estudo sobre Educação a Distância, do Conselho Estadual de Educação; Fernando

Selmar  Rocha  Fidalgo,  Diretor  de  Educação  a  Distância  da  UFMG;  e  Franklin

Teixeira, pedagogo e administrador, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente,  como  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

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

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

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/8/2012

Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Marques  Abreu  e  Fabiano  Tolentino,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marques

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o

recebimento de ofício do Sr.  José Vieira Filho,  Secretário  Municipal  de Esporte e

Lazer de Belo Horizonte, publicado no “Diário do Legislativo” de 13/7/2012. Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

1.866/2011,  no  1º  turno,  que  recebeu  o  parecer  pela  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº  1 (relator:  Deputado. Marques Abreu),  tem sua discussão adiada a

requerimento do Deputado Fabiano Tolentino aprovado pela Comissão. Passa-se à 3ª

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

proposições da Comissão. É recebido o requerimento do Deputado Bonifácio Mourão

em  que  solicita  seja  realizada  reunião  para  ouvir  o  Sr.  Marcos  Elias  de  Freitas,

Presidente da Associação Valadarense de Portadores de Deficiência, de Governador

Valadares, sobre denúncia de possíveis irregularidades nessa Associação. Cumprida

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu - Glaycon Franco.
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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

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

LEGISLATURA, EM 8/8/2012

Às  14h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Liza  Prado

(substituindo o Deputado Romel Anízio, por indicação da Liderança do Bloco Avança

Minas)  e  os  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Sargento  Rodrigues  e  Bosco

(substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do Transparência e

Resultado),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  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 e  comunica  o

recebimento da seguinte correspondência: oficio do Sr. José Élcio Santos Monteze,

Diretor  do  DER-MG, informando que a reunião do Grupo Coordenador  do  Fundo

Estadual de Desenvolvimento de Transportes - Funtrans - será no dia 13/8/2012, às

14h30min,  na  sede  do  DER-MG;  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”,  na  data  mencionada entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Antônio  José

Gonçalves Henriques,  Diretor  Executivo do Fundo Nacional  de Assistência Social,

Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da OAB-MG, e Paulo Sérgio Bonfim, Diretor

do Departamento de Gestão Interna do Ministério da Integração Nacional e do FNDE

(13/7/2012); do FNDE (457), da Sra. Ivanilde Nascimento de Castro, Coordenadora-

Geral de Execução Orçamentária e Financeira da Secretaria Executiva do Ministério

da  Cultura,  e  do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa  Social

(20/7/2012);  e  dos  Srs.  Marx  Fernandes  dos  Santos,  Gerente  Regional  da  CEF,

Omilton  Visconde  Júnior,  Presidente  do  Sindicato  da  Indústria  de  Produtos

Farmacêuticos  no  Estado  de  São  Paulo,  e  Paul  Singer,  Secretário  Nacional  de

Economia Solidária  (21/7/2012);  e da Sra.  Carolina  Queiroz Alves,  Coordenadora-

Geral  de  Convênio  (substituta)  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário

(28/08/2012). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.117/2011

(Deputado Romel Anízio) e 3.213/2012 (Deputado Antônio Júlio), no 1º turno. Passa-
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se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Registra-se  a

presença do Deputado Antônio Júlio, que assume a Presidência dos trabalhos. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.089/2011 com a Emenda nº 1, da

Comissão de  Constituição e  Justiça  (relator:  Deputado  Antônio  Júlio);  3.250/2012

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição);  e 3.251/2012

(relator:  Deputado Bosco, 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 discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nº 3.256/2012. 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 Zé Maia e do Deputado André Quintão, em

que solicitam seja realizada reunião de audiência pública conjunta das Comissões de

Fiscalização Financeira e Orçamentária  e de  Participação Popular  para  realizar  a

abertura do monitoramento do PPAG 2012/2015, no exercício de 2012; e Sargento

Rodrigues, em que solicita seja encaminhado pedido de informação ao Procurador-

Geral  de  Justiça  de  Minas  Gerais  e  ao  Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas,  Sr.

Wanderley Geraldo de Ávila, sobre suposta concessão de aposentadoria dupla para

dois ex-Promotores de Justiça, conforme notícia veiculada em matéria do jornal “Hoje

em Dia”, de 30/7/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE THALES REZENDE COELHO ALVES PARA O

CARGO DE DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO - AGÊNCIA RMVA -, EM 8/8/2012
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Às 14h27min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta,

Luiz  Henrique  e  Glaycon  Franco  (substituindo  o  Deputado  Célio  Moreira,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Carlos Pimenta, 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 Glaycon  Franco para  atuar  como

escrutinador.  Apurados  os  votos,  são  eleitos  para  Presidente  o  Deputado  Luiz

Henrique e para Vice-Presidente o Deputado Carlos Pimenta, ambos com três votos

cada  um.  O  Presidente  “ad  hoc”  empossa  o  Presidente  eleito,  Deputado  Luiz

Henrique,  que,  ao  assumir  a  direção  dos  trabalhos,  empossa  o  Vice-Presidente,

Deputado Carlos Pimenta, e designa o Deputado Carlos Pimenta relator da matéria.

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

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Liza Prado

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

17ª LEGISLATURA, EM 8/8/2012

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta e

Duarte Bechir, membros da Comissão, e o Deputado Délio Malheiros (substituindo a

Deputada Rosângela Reis, por indicação da Liderança do BAM). Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, 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 comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios dos Srs. Moisés Abdo de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Bicas;

Ministro João Oreste Dalazan, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho; e Marcia

Cristina Krempel,  Presidente do Conselho Federal  de Enfermagem (publicados no
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“Diário do Legislativo” de 13/7/2012); Antônio Fernandes dos Santos Neto, Presidente

da Central Sindical de Profissionais; Advane de Souza Moreira, Coordenadora de 1º e

2º Graus da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região (publicados no “Diário

do Legislativo” de 20/7/2012); e convite do Deputado Bosco, Presidente da Comissão

de Educação, Ciência e Tecnologia,  convidando esta Comissão para participar  da

audiência  pública  com  os  técnicos  do  Executivo,  cuja  finalidade  é  realizar  o

monitoramento  da  Rede  de  Educação  e  Desenvolvimento  Humano  do  PPAG-

2012/2015, no exercício de 2012, que acontecerá no dia 22 de agosto próximo, às

14h:30min, no Auditório desta Casa. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

1.477/2011, em 1º turno, e 3.161/2012, em turno único, (Deputado Carlos Pimenta);

3.279/2012, em turno único (Deputado Tadeu Martins Leite); 229/2011 e 2.956/2012,

em  turno  único  (Deputado  Pompílio  Canavez);  e  2.764/2011,  em  turno  único

(Deputado  Juninho  Araújo).  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  526/2011,  3.240 e 3.253/2012,  que

receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento nº 3.417/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua

vez,  são  aprovados  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs

1.843/2011 e 2.795 e 3.150/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Rosângela

Reis (2), em que solicita seja enviado ao Presidente do Congresso Nacional pedido

de providências  com vistas  a alterar  o benefício dos  aposentados brasileiros  que

tenham direito à remuneração de até dois salários mínimos, para que guardem exata

equivalência em salários mínimos ao que tinham direito no momento da concessão

da aposentadoria,  conforme sugestão do Sr.  Aureliano dos Santos Nunes Coelho,

residente no Município de Bicas; e seja realizada reunião de audiência pública para

realizar  o  monitoramento  da  Rede  de  Desenvolvimento  Social  e  Proteção

(excetuando-se  o  Programa  Cultivar,  Nutrir  e  Educar)  do  PPAG-2012/2015,  no
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exercício  de  2012,  com  a  participação  das  Comissões  de  Direitos  Humanos,  de

Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude,  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, além dos demais convidados, constantes

em  lista  anexa.  Foram  recebidos,  para  serem  apreciados  em  reunião  posterior,

requerimentos  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública  para  debater  as  demissões  ocorridas  na  Fhemig  durante  o  processo  de

mobilização da categoria, ocorrido no mês de junho e julho deste ano; e do Deputado

Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a

necessidade  de  instituir  piso  salarial,  no  Estado  de  Minas  Gerais,  em  favor  dos

advogados contratados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Carlos Pimenta, Presidente - Duarte Bechir - Tadeu Martins Leite

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/8/2012

Às 16h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado,

Carlos Mosconi e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Rômulo  Veneroso,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência  do  Sr.  Lucas

Campos  de  Siqueira,  Prefeito  Municipal  de  Patrocínio,  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”  de  28/7/2012.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 2.258/2011, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.415, 3.488 e

3.493/2012.  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 o requerimento do Deputado Elismar Prado em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para o monitoramento da Rede Identidade Mineira do

PPAG  2012-2015  no  exercício  de  2012.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Luzia Ferreira, Presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 10/8/2012

Às 9h45min, comparece no Auditório Antônio Rodrigues D'Oliveira, em Itajubá, o

Deputado Paulo Lamac, membro da Comissão. Está presente, também, o Deputado

Ulysses Gomes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac,

declara  aberta  a  reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater

políticas públicas de prevenção e combate ao uso de drogas no Município de Itajubá.

A Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.

Beatriz Monroe de Souza, Coordenadora da Regional Sul da Defensoria Pública de

Minas  Gerais;  Jacqueline  Carneiro  Roque  Peyrer,  Coordenadora  do  Núcleo  de

Defesa da Mulher em Situação de Violência  Doméstica da Defensoria Pública de

Minas Gerais em Itajubá; Ilda Franciscato Stephan, Coordenadora da Regional Pouso

Alegre  da  Federação  do  Amor  Exigente;  e  os  Srs.  Antônio  Raimundo  Santi,

Presidente da Câmara Municipal de Itajubá; Selmo Sila de Souza, Juiz de Direito da

2ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Itajubá;  Ronaldo  Guilherme  Vitelli  Viana,

Superintendente  Técnico  da  Terra  da  Sobriedade;  Alexandre  Valentim  Boari  de

Souza, Delegado Especializado no Combate ao Tráfico de Drogas da Delegacia de

Furtos, Roubos e Entorpecentes de Itajubá; Marcos Pereira de Paula, Coordenador

do Programa Educacional de Resistência às Drogas do 56º BPM; Remy de Andrade

Filho, Presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá; Paulo

Henrique Mariosa, Defensor Público; Luiz Fernando Rennó Matos, Juiz de Direito do
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Juizado Especial Criminal de Itajubá, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Ulysses Gomes, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência

retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Paulo Lamac, Presidente - Liza Prado - Vanderlei Miranda - Célio Moreira.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/8/2012

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Rogério  Correia,  Adalclever  Lopes  (substituindo  o  Deputado  Ivair  Nogueira,  por

indicação  da  Liderança  do  PMDB),  Bosco  e  Luiz  Henrique  (substituindo,

respectivamente, os Deputados Neider Moreira e Lafayette de Andrada, 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 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 apreciar a

matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.331/2012, com

a Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição e  Justiça  (relator:  Deputado Délio

Malheiros). Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Neste momento, os

Deputados Bosco e Luiz Henrique se ausentam da reunião. Não havendo quórum

para prosseguir a apreciação das proposições, o Presidente agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Délio  Malheiros,  Presidente  -  Lafayette  de Andrada-  Neider  Moreira -  Sebastião

Costa.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 21/8/2012

Às 13h48min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Paulo Lamac, Vanderlei Miranda e Célio Moreira, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Paulo  Lamac,

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

Liza Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina 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  realizada  reunião  da  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento  do  Crack  com  a  finalidade  de  discutir  as  políticas  públicas  sobre

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

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2012.

Paulo Lamac, Presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/8/2012

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco e Carlin

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

Duilio de Castro. 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  realizar  o  monitoramento  da  Rede  de  Educação  e
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Desenvolvimento Humano do PPAG 2012-2015, no exercício de 2012, e a discutir e

votar proposições da Comissão. O Presidente avoca a si a relatoria do Projeto de Lei

nº  203/2011,  em turno único.  A Presidência interrompe os trabalhos ordinários  da

reunião para ouvir as Sras. Lara Farah Valadares, gerente do projeto Rede Mineira do

Trabalho,  representando  o  Sr.  Jefferson  Tolentino  Trindade,  gerente  do  programa

estruturador Melhor Emprego; Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de

Desenvolvimento  da  Educação  Básica,  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  e

gerente do programa estruturador Educação para Crescer;  Maria Sueli  de Oliveira

Pires,  gerente do programa estruturador  Pró-Escola;  e os Srs.  Silas  Fagundes de

Carvalho,  dos  programas  associados  Melhoria  da  Educação  Básica,  Rede  de

Capacitação e Promoção da Cultura da Paz nas Escolas, Escola Família Agrícola e

Cooperação  Estado e  Município  na  Área  Educacional,  também  representando  as

Sras. Eliane Manferrari Palhares e Eugenísia Veloso Rocha, da Secretaria de Estado

de Educação; Humberto Coelho Cavalcanti, também representando a Sra. Ana Paula

de  Miranda  Maia;  Hudson  Eduardo  Bispo,  do  programa associado  Protagonismo

Juvenil; e Leonardo Petrus, gerente do programa Gestão de Infraestrutura, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que

deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

ao  Deputado  Carlin  Moura  e  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Bosco, Presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

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

LEGISLATURA, EM 22/8/2012

Às 10h47min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses,  Gustavo Perrella,  Ulysses Gomes e Lafayette  de Andrada (substituindo o

Deputado João Vítor Xavier, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e

Resultado),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o
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Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

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

o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  dos  Srs.  José  Elcio  Santos

Montese, Diretor-Geral do DER-MG e gestor do Funtrans, informando que a reunião

do Grupo Coordenador desse Fundo será realizada no dia 20/8/2012, às 9h30min, na

sede do DER-MG, para apresentação das contas do exercício de 2011, definição do

programa  de  investimento  do  Funtrans  para  o  exercício  2012  e  discussão  de

assuntos  gerais;  do  Deputado  Gustavo  Corrêa,  Presidente  da  Comissão  de

Administração Pública, convidando os membros desta Comissão para participarem da

reunião de audiência pública a ser realizada no dia 28/8/2012, às 14h30min, com

técnicos do Poder Executivo para o monitoramento da rede de governo integrado,

eficiente e eficaz do PPAG 2012-2015; e da Sra. Sandra Araújo, Secretária Executiva

do Governador do Estado, informando a impossibilidade de ele participar da abertura

do monitoramento do PPAG 2012-2015 e indicando a Sra. Renata Vilhena, Secretária

de Estado Planejamento e Gestão, que participará do evento como palestrante, para

representá-lo;  e de ofícios do Fnde (822), publicados no “Diário do Legislativo” de

9/8/2012; e dos Srs. Antônio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo

Nacional  de  Assistência  Social;  e  Paul  Singer,  Secretário  Nacional  de  Economia

Solidária  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  ambos  publicados  no  “Diário  do

Legislativo”  de  10/8/2012.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

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

Projetos de Lei nºs 612/2011 (Deputado Romel Anízio); 760 e 2.551/2011 (Deputado

Gustavo Perrella); 771 e 2.036/2011 (Deputado Antônio Júlio); 2.549/2012 (Deputado

João Vítor Xavier); e 3.331 e 3.372/2012 (Deputado Zé Maia), no 1º turno. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  O  Presidente

determina a distribuição em avulso do parecer que conclui pela aprovação do Projeto

de Lei nº 3.372/2012 com as Emendas nºs 1 e 2, do qual é o relator. Registra-se a

presença  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Após  discussão  e  votação,  são
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aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 1º  turno,  dos

Projetos de Lei nºs 612/2011 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em virtude de redistribuição); 760 e

2.551/2011  (relator:  Deputado  Gustavo  Perrella);  771  e  2.117/2011  na  forma  dos

Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator Deputado Tiago

Ulisses, em virtude de redistribuição); 2.213/2012 (relator: Deputado Ulysses Gomes,

em  virtude  de  redistribuição)  e  3.331/2012  (relator:  Deputado  Zé  Maia)  com  as

Emendas nº  1,  da Comissão de Constituição e Justiça.  Cumprida a finalidade da

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

da Comissão para a reunião extraordinária, hoje, às 17h5min, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier - Tiago Ulisses - Gustavo Perrella.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.162/2012

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Pompílio Canavez, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de utilidade pública  o Instituto  Cultural  Elias  José,  com sede no

Município de Guaxupé.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.162/2012 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Cultural Elias José, com sede no Município de Guaxupé, pessoa jurídica de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  desenvolver  atividades  de

natureza artística, cultural e histórica.

Na consecução de seu propósito, a instituição defende a conservação do patrimônio
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histórico e artístico; difunde valores universais como ética, paz,  cidadania, direitos

humanos e democracia; realiza atividades literárias e culturais.

Cabe ressaltar que Elias José foi um estudioso guaxupeano e escritor de literatura

infanto- juvenil que publicou mais de cem livros e ministrou palestras a educadores de

todo o Brasil.

Tendo em vista o relevante trabalho social  realizado pelo Instituto Cultural  Elias

José em defesa da  educação  e  cultura  no  Município  de  Guaxupé,  consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.162/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.255/2012

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria da Deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Associação Cultural de São José de Almeida, com

sede no Município de Jaboticatubas.

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 3.255/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural de São José de Almeida, com sede no Município de Jaboticatubas, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, educacional,

assistencial  e  recreativo,  que tem como escopo a divulgação e a preservação da

cultura regional.

Na consecução de seu propósito, a instituição realiza o resgate e a preservação das

manifestações  culturais  e  das  tradições  mineiras,  visando  ao  fortalecimento  da
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identidade e da cidadania cultural dos jaboticatubenses; defende a valorização dos

artistas e das artes, estimulando a criação artística e cultural; incentiva a preservação

da memória cultural do Distrito de São José de Almeida; promove atividades artísticas

e sociais.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação Cultural de São José

de Almeida em defesa da conservação da cultura no  Município  de Jaboticatubas,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.255/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.260/2011

Comissão de Minas e Energia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.260/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.764/2007,  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade  de  instalação  de  sistema  de  aquecimento  de  água  por  meio  do

aproveitamento da energia solar nas novas edificações que especifica e dá outras

providências.

Em conformidade com o § 2° do art. 173 do Regimento  Interno, foram anexados à

proposição o Projeto de Lei n° 1.642/2011, que dete rmina a instalação de aparelhos

de aquecimento solar em alternativa à rede elétrica de alimentação dos chuveiros nas

casas  populares  construídas  pela  Cohab,  e  o  Projeto  de  Lei  nº  1.452/2011,  que

dispõe  sobre  a  instalação  de  sistema  de  aquecimento  solar  de  água  em  prédio

público no Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, foi também anexado à proposição o Projeto de Lei nº 2.613/2011,

que obriga “os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como as autarquias e

demais  prédios  pertencentes  ao  Estado  a  instalar  sistema de  aproveitamento  da
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energia solar”.

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

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

Fundamentação

O  projeto  tem  por  objetivo  tornar  obrigatória  a  instalação  de  sistema  de

aquecimento  de  água  por  meio  do  aproveitamento  de  energia  solar  nas  novas

edificações destinadas às categorias de uso residencial e não residencial no Estado.

A proposição também prevê a obrigatoriedade do aquecimento solar  para a água

utilizada em estabelecimentos que desenvolvam determinadas atividades comerciais,

industriais  e  de  prestação  de  serviços,  como  hotéis,  clubes  esportivos,  saunas,

escolas,  creches,  asilos,  hospitais,  indústrias,  entre  outros,  que  demandem  água

aquecida no processo produtivo.

Em sua análise da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça - CCJ - entendeu

que  a  definição  de  regras  para  a  construção  residencial  e  não  residencial  é  de

competência  municipal.  Mas,  considerando que o Estado pode adotar  a regra na

construção de seus próprios imóveis, aprovou a matéria na forma do Substitutivo nº 1.

Esse substitutivo prevê que as novas edificações construídas direta ou indiretamente

pelo  Estado  deverão  dispor  de  sistema para  aquecimento  de  água  por  meio  de

energia  solar,  excetuando-se  os  casos  em  que  razões  de  ordem  técnica,

administrativa ou financeira recomendem a utilização de outro sistema.

É oportuno salientar o interesse que o tema “energia solar” vem despertando nesta

Casa. Além dos Projetos de Lei nº 1.642/2011, nº 1.452/2011 e nº 2.613/2011, que

foram  anexados  à  proposição  em  comento  por  tratarem  de  matéria  semelhante,

ressaltamos  outro projeto  em tramitação que já  foi  apreciado por  esta Comissão.

Trata-se do Projeto de Lei nº 376/2011, que institui a política estadual de incentivo ao

uso da energia solar.

Portanto, reconhecendo a importância de se orientar a atuação do Estado para o

melhor aproveitamento da energia solar, especialmente em relação ao aquecimento

de água, cuja tecnologia já é bem disseminada e tem custos acessíveis para sua

implantação, somos favoráveis à aprovação da matéria.

Em relação aos projetos anexados, entendemos que o substitutivo aprovado pela
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CCJ abarca o conteúdo dos Projetos de Lei nº 1.642/2011 e nº 1.452/2011. Julgamos

pertinente que o substitutivo incorpore também uma medida prevista no Projeto de Lei

nº  2.613/2011,  de  autoria  do  ilustre  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  qual  seja

estender a política que se pretende implantar para todos os órgãos do Estado. Com

esse intuito, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.260/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, a expressão “pelo Estado” pela expressão “por órgão ou

entidade da administração pública estadual”.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Carlos Henrique, relator - Tiago Ulisses.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 25 DE AGOSTO DE 2012

ATAS

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

LEGISLATURA EM 23/8/2012

Presidência do Deputado Dilzon Melo

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Inácio Franco - Dilzon Melo - André Quintão - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel

- Duilio de Castro - Fred Costa - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira -

Marques  Abreu  -  Rogério  Correia  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Zé Maia.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

não  registra  a  existência  de  número  regimental.  A Presidência  deixa  de  abrir  a

reunião,  por  falta  de  quórum,  e  convoca  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  a

especial de segunda-feira, dia 27, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/8/2012

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do Veto Total

à Proposição de Lei nº 21.146; discurso do Deputado Lafayette de Andrada; questão

de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
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Malheiros  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Luiz  Henrique  -  Luzia  Ferreira  -

Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  20h9min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do 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. A Comissão

Especial opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Com a palavra, para

discutir, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Sr.  Presidente, Srs. Deputados e prezados

telespectadores da TV Assembleia, está em minhas mãos o veto do Sr. Governador

ao projeto de lei do Deputado Sargento Rodrigues que torna obrigatória a notificação

aos órgãos de segurança pública do ingresso de pessoa ferida com arma na rede de
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atendimento à saúde.

O projeto  é  de  largo  alcance  social  e  até  mesmo de  grande  interesse público,

sobretudo da segurança, pois determina que os equipamentos de saúde notifiquem

os  órgãos  de  segurança  pública  sempre  que  houver  o  ingresso  na  rede  de

atendimento  de  pessoa  ferida  por  arma.  Entretanto,  vem  o  veto  do  Exmo.

Governador, e vários Deputados me questionaram sobre suas razões, visto que é um

projeto de largo alcance e de grande interesse público.

Infelizmente,  da  maneira  como foi  redigido,  o  projeto  de  lei  acaba  se  tornando

ineficaz e até mesmo contrário ao interesse público, pois determina que sempre seja

notificada aos  órgãos  de  segurança pública  a  entrada,  nos  órgãos  de  saúde,  de

pessoa ferida por arma. E a notificação tem que ser feita no máximo em uma hora.

Para  os  efeitos  dessa  lei,  serão  consideradas  armas  as  armas  de  fogo  e  os

instrumentos  cortantes,  perfurantes,  contundentes,  perfurocortantes,

cortocontundentes, ou seja, faca, chave de fenda e outros.

Infelizmente, há outras hipóteses que não foram citadas nesse rol. Por essa lei, os

órgãos de saúde só ficarão obrigados a notificar os órgãos de segurança quando a

vítima for ferida por uma dessas armas. Se, por exemplo, houver um envenenamento,

os órgãos de segurança não serão notificados, já que não se usaram armas de fogo,

nem  instrumentos  cortantes,  nem  instrumentos  perfurocortantes.  Se a  pessoa for

cruelmente  assassinada  por  fogo  posto  em  pneu  com  gasolina,  o  fato  não  será

notificado, pois não está incluído nesse caso.

Infelizmente, o projeto de lei, da maneira como foi redigido, acaba ficando inócuo e

imperfeito.  Por  isso,  o  Governador  o  vetou.  Na verdade,  o  Governador,  em suas

razões,  diz  que  considera  a  medida  meritória,  mas  afirma  que  precisa  ser

aperfeiçoada, pois, como está redigida, acaba se tornando inútil, inócua e indevida.

Ele ainda lembra que há um decreto federal que já trata disso e diz que é crime os

órgãos de saúde não informarem quando acontecer algo dessa natureza. Essas são

as razões do veto do Governador.

Sr. Presidente, falando aqui das questões dos órgãos de saúde, também gostaria

de lembrar o pouco apoio que o governo federal dá aos equipamentos de saúde para

que  eles  possam,  inclusive,  fornecer  essas  informações.  Sabemos  que  todos  os
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Municípios - o Deputado Antônio Júlio está aqui de testemunha - gastam com a saúde

muito  mais  do  que 15%,  16%, 17%,  18% do seu orçamento.  Há Municípios  que

gastam mais de 25%. No entanto, Sr. Presidente, lamentavelmente o nosso governo

federal  não gasta  nem 3% do seu orçamento  com a  saúde.  Estamos  vendo,  em

muitos lugares do Brasil, cidadãos reclamarem dos órgãos de saúde, mas, mesmo

assim,  o  governo  federal  não  gasta.  Quando  foi  votada  a  Emenda  nº  29,  que

regulamentava  os  gastos  da  saúde,  existia  um  dispositivo  que  exigia  um  gasto

mínimo  com  a  saúde.  A proposta  foi  votada  assim  e  aprovada  pelo  Congresso

Nacional,  mas  a  Presidente  Dilma  vetou  esse  artigo.  Ou  seja,  ela  não  quer  se

responsabilizar pelo gasto com saúde da população carente, dos mais pobres, porque

os ricos não precisam, eles têm planos de saúde. O SUS é direcionado aos mais

pobres, mas o governo federal se recusa a investir mais na saúde.

Em boa hora,  a  Assembleia  de  Minas  iniciou  um  grande movimento  em  Minas

Gerais,  que  está  repercutindo  em  outros  Estados  e  que  consiste  em  coleta  de

assinaturas para encaminharmos ao Congresso Nacional uma proposta de emenda

constitucional de origem popular com mais de 1 milhão de assinaturas, determinando

que o governo federal gaste, no mínimo, 10% do seu orçamento com a saúde. Hoje

ele não gasta 10% com a saúde.

O projeto de lei é importantíssimo para a segurança pública, ao determinar que os

equipamentos  de  saúde  informem  quando  acontecerem  crimes  cujas  vítimas

cheguem aos postos de saúde. É bom que os Deputados saibam que Minas Gerais

gastou, no ano passado, 13% do seu orçamento com segurança pública. Pergunto

aos Srs. Deputados: vocês sabem quanto o governo federal gastou com segurança

pública  no  ano  passado?  Gastou  0,4%.  Ou  seja,  nem  1%,  Sr.  Presidente,  Srs.

Deputados. Os Estados fazem de tudo para tentar conter a criminalidade. É bom dizer

aqui que Minas Gerais, Estado que tem o quarto menor índice de criminalidade no

País, investiu 13% do seu orçamento em segurança pública no ano passado, mas o

governo federal não investiu nem 1%. Foi 0,4% o que o governo federal investiu em

segurança pública em todo o País. É por  isso que vemos a cada dia a situação

piorando em vários Estados. Em Minas Gerais, não, a criminalidade vem diminuindo,

mas na grande maioria dos Estados a criminalidade vem aumentando.
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Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, verifico que, para discutir uma

proposição tão importante como esse veto do Governador, não há presença suficiente

dos Srs. Deputados. Portanto, peço que V. Exa. trave o meu tempo - afinal ainda

tenho tempo para discutir o veto - e encerre, de plano, a reunião pela lamentável

ausência dos Srs. Deputados em Plenário.

Encerramento

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

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

Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 22, às 9 horas, nos termos do edital

de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do

dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/8/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da

discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 21.146; discurso do

Deputado Lafayette de Andrada; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever

Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin

Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Wilson Batista -  Duarte Bechir  - Duilio de

Castro -  Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa  -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Marques Abreu -



720
____________________________________________________________________________

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 Inácio Franco) - 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 Carlin  Moura,  2º-Secretário  "ad hoc",  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, não poderia deixar de estar aqui

hoje para parabenizar,  em nome da Casa,  o Tribunal  Regional  Eleitoral  de Minas

Gerais, na pessoa do seu Presidente, Antônio Carlos Cruvinel. O TRE anunciou que

fará o que já fez ontem e o que está fazendo hoje, que é um esforço concentrado

para  sanar  todas  as  pendências.  Os  candidatos,  com  qualquer  pendência,  que

disputarão ou não as eleições do dia 7, terão toda a quitação e aval do TRE. Sr.

Presidente,  de  público,  parabenizo  o  Dr.  Cruvinel  e  todo  o  corpo  do  TRE,  que

mostram que aqui, em Minas Gerais, o trabalho produz resultados. Sr. Presidente,

temos de louvar esse esforço concentrado, porque, “data venia”, em outras eleições,

como a da cidade de Mariana, se isso tivesse acontecido há três anos, com certeza

essa cidade teria se desenvolvido mais, pois, de 15 em 15 dias ou de mês em mês, o

Prefeito mudava. Esta Casa tem de louvar e parabenizar o belo trabalho realizado

pelo  TRE,  comandado  pelo  Dr.  Cruvinel.  Sr.  Presidente,  na  última segunda-feira,
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estive  em Maceió,  para  participar  de  mais  uma reunião  da  Unale.  Mostramos  ao

Governador Teotônio Vilela Filho que está na hora de pensarmos à frente. Temos de

realizar  um movimento urgentemente  na Unale,  partindo de Minas Gerais,  para a

unificação das eleições, pois ninguém aguenta mais eleições de dois em dois anos.

Deixei claro, na Assembleia Legislativa de Alagoas, que daqui a dois anos a situação

ficará ainda pior, pois o brasileiro passará a trabalhar depois das férias, e teremos de

esperar as férias, o Carnaval, a Semana Santa e a Copa do Mundo, e as eleições do

Brasil  ficarão  paradas.  O  Brasil  está  parado.  A Assembleia  Legislativa  de  Minas

Gerais  está  parada,  porque  os  Deputados  daqui  e  de  todas  as  Assembleias

Legislativas  do  Brasil  estão  preocupados  em  escolher  os  seus  Prefeitos  e

Vereadores. E daqui a dois anos haverá eleição. Faremos uma emenda popular -

vamos coletar assinaturas em Minas e em todos os Estados - e a levaremos para

Brasília para que haja uma decisão. Essa decisão pode ser daqui a 2, 20, 30 ou 50

anos, mas ela tem que sair. Antigamente, a unificação das eleições não dava certo

porque o povo não conseguia votar,  já  que tinha que aprender  a escrever  vários

nomes. Hoje, o Brasil mudou e já deu exemplo nas urnas. Numa eleição geral, vamos

acrescentar,  por  exemplo,  três  nomes.  A  pessoa  vai  votar  para  Presidente  da

República,  para  três  Senadores  em  cada  Estado,  para  Deputado  Estadual,  para

Deputado Federal, para Vereador e para Prefeito. Sr. Presidente, não teremos mais a

indústria das eleições. Belo Horizonte e todas as demais cidades estão paradas, não

se inicia, não se inaugura obra. Os órgãos de comunicação estão perdendo porque a

propaganda  eleitoral  gratuita  não  tem  nada  de  gratuita,  senhoras  e  senhores.  O

governo  paga  por  ela.  Nas  últimas  eleições,  gastamos  R$700.000.000,00.  Nesta

eleição,  gastaremos R$1.300.000.000,00.  Quantas casas e hospitais poderiam ser

construídos? Está na hora de pensarmos com seriedade na unificação das eleições.

Temos um “blog” e estamos colhendo assinaturas em todo o Brasil. A população belo-

horizontina, mineira, brasileira não aguenta mais eleição de dois anos, porque o Brasil

para. Sr. Presidente, é preciso unificar urgentemente as eleições neste país. Muito

obrigado.

O Deputado Carlin  Moura  -  Sr.  Presidente,  nesta  oportunidade quero  felicitar  a

nossa  egrégia  Corte  Eleitoral,  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Minas  Gerais,  na
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pessoa  do  seu  Presidente,  Desembargador  Cruvinel,  pela  celeridade  que  tem

imprimido aos procedimentos eleitorais. O Tribunal tem agido com muita eficiência,

com  muito  zelo  em  suas  decisões.  Sr.  Presidente,  quero  comemorar,  de  forma

especial, uma importante decisão tomada pela Corte, pelo nosso Tribunal Regional

Eleitoral,  que garante  o  direito  à  veiculação da propaganda eleitoral  gratuita  pelo

canal público de televisão, a TV Assembleia, criada pelo ilustre Deputado Alencar da

Silveira  Jr.,  do  PDT,  que  acabou  de  nos  anteceder,  e  que  cumpre  um  papel

institucional fundamental em Minas Gerais. A transmissão do programa eleitoral pela

TV Assembleia é feita pelo canal aberto, canal 35 UHF, e pelo canal 11, da NET, canal

fechado, possibilitando que uma das cidades mais importantes de Minas, a cidade de

Contagem, que é um importante polo industrial,  também tenha a oportunidade de

debater  propostas  e  projetos,  além  de  se  tornar  mais  conhecida  por  todos  os

mineiros. Contagem, que hoje tem uma população superior a 600 mil habitantes e um

colégio eleitoral superior a 400 mil eleitores, ficava impedida, tolhida e impossibilitada

de participar dessa festa democrática, em função da proximidade com Belo Horizonte

e  por  não possuir  um  canal  próprio  de  rádio  e  de  televisão.  Então,  a  nossa  TV

Assembleia, canal 35, cumprirá muito bem - já está cumprindo - esse papel. Quero

felicitar o TRE de Minas Gerais pela sábia e justa decisão ao garantir esse direito de

transmissão do programa eleitoral, que também será transmitido pela Rádio América

AM, canal  750,  e pela Rádio Educativa FM, canal  104.5,  da UFMG, que também

cumpre um papel importante. Finalmente, Sr. Presidente, felicito a Rede Bandeirantes

de Televisão, que, pela primeira vez,  promoverá um debate entre os candidatos à

Prefeitura de Contagem, o qual  será realizado amanhã,  quinta-feira,  às  22 horas.

Esse  debate  será  transmitido  ao  vivo  para  o  Estado  de  Minas  Gerais.  A Rede

Bandeirantes  de  Televisão,  canal  7,  nos  dará  a  oportunidade  de  conhecer  as

propostas, os desafios, as demandas de Contagem, além dos candidatos à Prefeitura

do  Município.  Amanhã,  às  22  horas,  teremos  a  oportunidade  de participar  desse

importante debate que, sem dúvida nenhuma, vai entrar para a história da política de

Minas Gerais. Com a transmissão para mais de 400 Municípios, os outros mineiros

poderão conhecer a realidade de Contagem, cidade muito generosa, onde residem

muitas famílias oriundas do interior de Minas Gerais, que para lá foram ganhar o pão
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de cada dia,  trabalhar,  residir  e  estudar.  Essas famílias  são recebidas de  braços

abertos  por  essa cidade  generosa.  Então,  amanhã,  pela  TV Bandeirantes,  às  22

horas,  teremos a  oportunidade de discutir  propostas para  Contagem.  Fica  aqui  o

nosso  registro  e  os  nossos  parabéns  à  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,  à  TV

Assembleia, à Rádio UFMG FM e à Rádio América. Obrigado, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do 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. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Com a palavra, para

discutir, o Deputado Lafayette de Andrada, que ainda dispõe de 52 minutos para o

seu pronunciamento.

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  prezados

telespectadores  da  TV Assembleia,  estamos  discutindo o  veto  do  Governador  ao

projeto de lei  de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que torna obrigatória a

notificação aos órgãos de segurança pública do ingresso na rede de atendimento à

saúde de pessoa ferida com arma. Iniciamos ontem a discussão desse projeto, que é

de largo alcance social, muito meritório, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues,

que, com isso, deseja auxiliar a segurança pública. Sempre que alguma pessoa ferida

com arma - baleada ou esfaqueada - der ingresso na rede de atendimento à saúde,

esse fato deverá ser comunicado aos órgãos de segurança pública.

Diz  textualmente  o  projeto:  “Art.  1º  -  Ficam as  unidades  básicas  de  saúde,  os

postos de pronto atendimento, as equipes do Programa de Saúde da Família,  as

unidades  pré-hospitalares,  as  clínicas  particulares,  os  ambulatórios,  os  hospitais

públicos, privados e conveniados do Sistema Único de Saúde - SUS - obrigados a

preencher e encaminhar aos órgãos de Segurança Pública do Estado relatório de

atendimento à vítima de acidentes com arma, o qual deverá ser entregue no prazo

máximo  de  1  hora,  a  contar  do  horário  de  atendimento  registrado  no  prontuário

médico.

Art.  2º  -  Para  efeito  desta  lei  serão  consideradas  armas:  armas  de  fogo,

instrumentos  cortantes,  instrumentos  perfurantes,  instrumentos  contundentes,
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instrumentos  perfurocortantes,  instrumentos  cortocontundentes  e  instrumentos

perfurocontundentes”.

Se  alguém  ferido  -  baleado  ou  esfaqueado  -  der  entrada  em  unidades  de

atendimento à saúde, esse fato deverá ser comunicado imediatamente aos órgãos

estaduais de segurança pública. É um projeto muito bom. Por que foi vetado pelo

Governador?

O veto do Governador aconteceu devido a algumas imperfeições encontradas no

projeto pela equipe do governo, que reconheceu que ele tem um grande alcance. O

que é? Ora, se a intenção é uma medida de segurança, ou seja, auxiliar a segurança

pública,  no  rol  dos  casos  que  devem  ser  informados  não  consta,  por  exemplo,

envenenamento ou se a pessoa foi queimada. Ora, também são casos de interesse

da segurança pública que não estão no projeto. Ainda que se considere o projeto

importante,  o  governo  pretende  aperfeiçoá-lo.  Não  há  nada  contra  o  espírito  do

projeto, que é muito bom, mas a forma com está não é a melhor.

Sr. Presidente, lembrava ontem que estamos tratando aqui dos equipamentos de

saúde,  que  devem  informar  ao  setor  de  segurança  pública  essas  ocorrências.

Recordamos, então, o quanto estão deficitários os investimentos do governo federal

na  saúde.  A  Assembleia  de  Minas  iniciou  um  movimento,  replicado  em  vários

Estados, com o objetivo de recolher 1 milhão de assinaturas para que, em Brasília,

façamos  uma emenda  constitucional  de  origem  popular,  exigindo  que  o  governo

federal  invista  pelo  menos  10%  de  sua  receita  em  saúde.  Hoje,  infelizmente,  o

governo federal não investe nem 5% de sua arrecadação em saúde. Minas Gerais

investiu  quase  12%  em  saúde.  Os  Estados  são  obrigados  a  investir  12%,  e  os

Municípios são obrigados a investir 15%, embora a maioria invista mais de 20%. O

SUS, como sabemos,  é  tripartite  -  governos federal,  estadual  e  municipal.  Não é

possível que o governo federal, que detém 70% da arrecadação, invista apenas 3%

em  saúde.  Isso  é  um  grande  absurdo.  O  que  é  mais  grave?  Muitas  vezes  as

lideranças  do  PT  criticam  o  governo  de  Minas,  porque  assinou  um  TAG,

reconhecendo que não gasta  os  12% exigidos  com a  saúde.  De fato  não gasta,

porque  houve  uma  mudança  no  sistema  de  contagem,  na  contabilidade  do

percentual. Quando foi votada a regulamentação da Emenda nº 29 em Brasília, havia
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um  dispositivo,  votado  e  aprovado  pelo  Congresso  Nacional,  determinando  um

mínimo para o governo federal gastar em saúde. Entretanto, a Presidenta Dilma vetou

esse  artigo.  Ou  seja,  ao  contrário  do  governo  de  Minas,  que  responsavelmente

reconheceu que não gasta o mínimo, os 12%, mas que se comprometeu a gastar e

escreveu  como  chegará  nesse  percentual,  o  governo  federal,  na  pessoa  da

Presidenta Dilma, vetou o artigo que determinava o gasto mínimo com saúde. Srs.

Deputados, é preciso lembrar que esse gasto com a saúde alcança os mais carentes,

os mais pobres. Os ricos têm plano de saúde, fazem operações caras. As pessoas

mais simples e mais carentes dependem do SUS, do sistema público, e a Presidenta

Dilma vetou o artigo que determinava um gasto mínimo com a saúde pelo governo

federal.  Isso  sim  é  falta  de  vergonha,  isso  sim  é  falta  de  compromisso  com  a

população, isso sim é falta de gestão, ou seja, o governo não gasta, diz que não vai

gastar e que não quer gastar, e não aceita que o obriguem a gastar. Essa é a grande

realidade.

Sr. Presidente, esse projeto determina que os equipamentos de saúde informem à

segurança pública a entrada de todo paciente ferido com arma de fogo ou com faca,

enfim, com qualquer instrumento que caracterize notoriamente um caso de agressão.

No caso da segurança pública, a situação é pior ainda. O governo de Minas prevê

gastar 13% de sua arrecadação com o setor, enquanto o governo federal prevê 0,4%,

ou seja, nem 1%. É só conferirem no “site”, é como se o Brasil tivesse os mesmos

níveis  de  segurança  pública  da  Europa,  o  que,  sabemos,  não  é  verdade.

Conhecemos a realidade da segurança pública no Rio de Janeiro e em todo o Brasil.

Minas Gerais é o quarto Estado com o menor índice de criminalidade do País. É

preciso melhorar isso, e muito. O governo de Minas se propõe a gastar 13% da sua

receita  em  segurança  pública;  o  governo  federal,  0,4%,  o  que  é  uma  grande

irresponsabilidade. Posso dizer, com a segurança de quem foi Secretário de Defesa

Social,  que várias  vezes eu  e  os  demais  Secretários  de outros  Estados fomos a

Brasília, ao Ministério da Justiça, procurar entender a Política Nacional de Segurança

Pública, que não existe. Tanto não existe que isso se revela de maneira clara nos

números. O investimento do governo federal é de 0,4% em segurança pública, o que

nos mostra,  de maneira muito clara,  que o governo federal  não tem opção pelos
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pobres,  como  costuma  dizer,  enganando  a  população.  Queremos  lembrar  que  o

governo do PT - oito anos do governo Lula e, agora, da Presidente Dilma -, foi  o

período em que os banqueiros obtiveram o maior lucro da história do País. Nunca na

nossa história os banqueiros foram tão bem aquinhoados com lucros astronômicos

como no governo do PT, que diz ser para o povo. Os números nos mostram, de

maneira muito clara, que isso é conversa fiada, pura demagogia. Na verdade, é o

governo dos companheiros para os próprios companheiros.

Sr. Presidente, hoje é quarta-feira. Sabemos que neste dia, pela manhã, a maioria

dos  Deputados  estão  envolvidos  com  questões  importantes  nas  Comissões,  que

estão repletas. E o Plenário está quase vazio, sem a presença dos Deputados. Peço

a V. Exa. que reserve o tempo que me faltou para o debate de matéria tão importante

e  solicito  o  encerramento,  de  plano,  da  reunião,  mas  antes  concedo  aparte  ao

Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca (em aparte)* - Agradeço e parabenizo o nobre Deputado.

O senhor acaba de falar sobre segurança pública. Estamos discutimos o Veto Total à

Proposição de Lei nº 21.146, que trata desse tema. Há uma questão em Paracatu

muito importante e que ainda não foi resolvida. Quando o nobre Deputado estava no

papel  de  Secretário  de  Defesa  Social,  tive  a  oportunidade  de  apresentar  essa

reivindicação.  Continuo a contar  com o nobre Deputado para nos auxiliar  a dotar

Paracatu de uma unidade do Corpo de Bombeiros. Sabemos que a justificativa  é

plenamente razoável, ainda mais agora que a nossa querida Paracatu foi considerada

patrimônio  histórico nacional,  devido ao seu casario colonial  bastante  preservado.

Anteontem houve mais um incêndio no centro da cidade, que não foi devidamente

atendido,  socorrido,  por  não  haver  em  Paracatu  uma  unidade  do  Corpo  de

Bombeiros. Esperamos que o governo do Estado nos atenda brevemente. Solicito

também ao Deputado Inácio Franco, nobre Presidente, que é votado naquela cidade

e que amplia a sua presença lá, que nos ajude nessa conquista.

Nobre Deputado, gostaria rapidamente de convidar a população de Paracatu para

participar  da  audiência  pública,  no  próximo  dia  5,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais e Regionalização. Iremos tratar da relação da mina de ouro com a cidade.

Sabemos  que  a  mina  está  entrando  em  Paracatu,  adquirindo  várias  áreas
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residenciais,  e  que a  população que vive  no  limite  da  mina está  sofrendo muito.

Precisamos fazer essa importante discussão, objeto de várias audiências públicas. A

próxima é para que a mineradora apresente os estudos socioeconômicos para mais

uma área que provavelmente deve ser desapropriada. A audiência será realizada em

5 de setembro, na Câmara Municipal de Paracatu, a partir das 13 horas.

Portanto, é uma audiência pública muito importante. Gostaríamos que a mineradora

apresentasse os estudos já realizados e a população pudesse discutir o assunto para

equalizarmos essa relação: mineração-cidade de Paracatu.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Agradeço o aparte do Deputado Almir Paraca.

Gostaria apenas de falar sobre o Corpo de Bombeiros em Minas Gerais, Estado que

tem 853 Municípios. O Corpo de Bombeiros é uma força recente que se desmembrou

da Polícia Militar.  Ele está, aos poucos, adquirindo musculatura e adentrando nas

maiores cidades.  Lembramos que,  há anos,  só existia o Corpo de Bombeiros em

apenas  três  ou  quatro  cidades.  Hoje  ele  está  presente  em  quase  50  cidades.

Devagar, está se posicionando nas cidades-polo. Paracatu é uma cidade importante e

merece esse equipamento. Tenho a máxima certeza de que o Cel. Sílvio está atento a

isso. Recordo-me desse pleito de V. Exa. quando eu era Secretário de Segurança.

Ele está no mapa estratégico do Corpo de Bombeiros. Muito em breve,  Paracatu

estará nesse mapa.

Questão de Ordem

Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, peço o encerramento da reunião,

preservando meu tempo para discutir tão importante projeto. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/8/2012

Às 9h44min, comparecem na sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,
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Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Doutor  Wilson  Batista,  membros  da

supracitada Comissão.  Está  presente,  também, a  Deputada Liza  Prado.  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 de reunião 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 políticas públicas relativas ao mal de Parkinson e comunica o recebimento

da  seguinte  correspondência:  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” (publicada no “Diário do Legislativo” de

13/7/2012),  e  do  Deputado  João  Leite,  Presidente  da  Comissão  de  Segurança

Pública, convidando os membros da Comissão de Saúde para participar da reunião

de  audiência  pública  com  técnicos  do  Executivo,  com  a  finalidade  de  realizar  o

monitoramento da Rede de Defesa e Segurança do PPAG-2012/2015, no exercício de

2012. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras.

Eliana Bandeira, Coordenadora Estadual de Atenção à Saúde do Idoso da Secretaria

de Estado de Saúde - SES-MG -, representando Antônio Jorge de Souza Marques,

Secretário de Estado de Saúde; Maria Luísa Fernandes Tostes, médica - Gerente da

Assistência -, representando Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário Municipal de Saúde

de  Belo  Horizonte,  e  Janette  Melo  Franco,  Presidente  da  Associação  de

Parkinsonianos de Minas Gerais - Asparmig -; e os Srs. Gervásio Pierre Araújo Fraga

e  Henrique  Vieira  Domingues,  respectivamente  Vice-Presidente  e  Presidente  do

Instituto Parkinsoniano de Minas Gerais - Gruparkinson - MG -, que são convidados a

tomar  assento à  mesa.  A Presidência concede a palavra à Deputada Liza  Prado,

autora 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 Hely Tarqüínio. Segue-se ampla discussão,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  do  Deputado  Fred
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Costa, em que solicita seja realizada audiência pública com o objetivo de discutir a

comercialização no Estado de refrigerantes contendo substância cancerígena; dos

Deputados Carlos Mosconi e Célio Moreira, em que solicitam seja realizada reunião

conjunta  desta Comissão com a Comissão de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável, para realizar o monitoramento da Rede de Atenção à Saúde do PPAG-

2012/2015, no exercício de 2012; e do Deputado Carlos Mosconi, em que solicita seja

realizada reunião destinada à audiência pública nas cidades de Conselheiro Lafaiete

e  Araxá,  respectivamente,  nos  dias  23  e  30/8/2012,  com  o  objetivo  de  coletar

assinaturas  para  apresentação  de  projeto  de  lei  de  iniciativa  popular  propondo

investimento de 10% da receita bruta na saúde pública. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Doutor Wilson Batista

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS ENCHENTES,

EM 16/8/2012

Às  10h8min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Liza  Prado

(substituindo o Deputado Gustavo Corrêa, por indicação da Liderança do BAM) e o

Deputado  Arlen  Santiago,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, com

base no 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 debater as medidas de

prevenção, atenção e reparação dos impactos das últimas enchentes no Estado de

Minas Gerais. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os seguintes convidados: Deputado Federal Zé Silva, Zenilde das Graças Guimarães

Viola, Diretora de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Eventos Críticos da

Semad,  representando Adriano Magalhães Chaves,  Secretário  de Estado de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Marcelo  de  Deus  Melo,  Gerente  de

Planejamento  Energético,  representando Djalma Bastos  de  Morais,  Presidente  da
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Cemig;  Maria  de  Fátima  Tolentino  Bessa  Martinez,  Chefe  de  Escritório  de

Representação  de  Belo  Horizonte,  representando  Elmo  Vaz  Bastos  de  Matos,

Presidente da Codevasf; Paulo Antônio Avelar, Diretor da PRS Engenharia Consultiva

e Capitão BM Eduardo Chagas Ribeiro, Chefe da Divisão Operacional do Comando

Operacional  de  Bombeiros-MG,  que  são  chamados  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.  Registra-se,  nesse  momento,  a  presença  do  Deputado  Célio  Moreira

(substituindo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da Liderança do BTR).

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 Arlen Santigo e Liza Prado (3) em que

solicitam seja encaminhado à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

- pedido de informações sobre o estado dos trabalhos relacionados com a elaboração

dos mapas de risco geológico dos Municípios Mineiros; seja prorrogado, por 30 dias,

o prazo dos trabalhos desta Comissão, e seja encaminhado pedido de providências

ao Ministério  de Ciência e Tecnologia no sentido de incluir  as cidades de Montes

Claros  e  Itacarambi,  que  são  vítimas  de  abalos  sísmicos,  entre  as  cidades

monitoradas e atendidas por aquele Ministério; Arlen Santiago e Dalmo Ribeiro Silva

(2)  em  que  solicitam  seja  convidado  a  participar  de  reunião  desta  Comissão  o

Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e de Política Urbana, Bilac Pinto;

seja realizada visita técnica desta Comissão ao Ministério da Integração Nacional em

Brasília para obter esclarecimentos sobre a destinação dos recursos disponibilizados

pela União para o Estado de Minas Gerais com a finalidade de financiar projetos de

prevenção  e  de  resposta  aos  efeitos  das  enchentes.  Cumprida  a  finalidade  da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2012.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/8/2012

Às 11h4min,  comparecem na Sala das Comissões os  Deputados Tiago Ulisses,

Gustavo Corrêa e Rômulo Viegas (substituindo o Deputado João Vítor  Xavier,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 da pauta e discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a votação,

é  aprovado  requerimento  do  Deputado  Gustavo  Corrêa,  em  que  solicita  sejam

retirados de pauta os Projetos de Lei nºs 113 e 1260/2011. Passa-se à 3ª Fase da

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

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

requerimentos  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Turismo,  Indústria,

Comércio e Cooperativismo, com a finalidade de debater a campanha lançada pelo

governo de Minas Gerais 'Movimento Justiça ainda que tardia', que propõe mudanças

no pagamento dos “royalties” da mineração; e dos Deputados Célio Moreira, Sávio

Souza Cruz e Tenente Lúcio em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública  conjunta  com  as  Comissões  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo  para  realizar  o

monitoramento  da  Rede  de  Desenvolvimento  Econômico  Sustentável  do  PPAG-

2012/2015 no exercício de 2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Carlos Henrique.
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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/8/2012

Às  9h1min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Duarte  Bechir,  Sargento  Rodrigues  e  Célio  Moreira,  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Rogério Correia e Tenente Lúcio.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Sargento

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

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião se destina a obter esclarecimentos sobre denúncias de perseguição, assédio

moral e violação de direitos humanos sofridos pelo Cabo PM Silvano David Ribeiro e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da Deputada Rosângela

Reis, Presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social desta

Casa, convidando esta Comissão para participar de audiência pública, dia 5/9/2012,

às 14h30min, com técnicos do Executivo, para realizar o monitoramento da Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção do PPAG 2012-2015 no exercício de 2012 e de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses: dos Srs. José Silva, cidadão; Cel. PM Eduardo César Reis, Diretor de

Recursos Humanos da PMMG; Luiz Antônio Sasdelli Prudente, Corregedor-Geral do

Ministério  Público  de  Minas  Gerais;  Andréa  Figueiredo  Soares,  Promotora  da

Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos;  Rodrigo  Borges  Barros,

Subsecretário  de  Meio  Ambiente  e  Turismo  de  Uberaba;  Danilo  Vieira  Júnior,

Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Cássio

Soares, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social (09/08/2012); da Sra. Maria

Cláudia  Peixoto  de  Almeida,  Chefe  de  Gabinete  de  Educação  da  Secretaria  de

Estado  de  Educação;  do  Cel.  PM  Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,,  Chefe  da

Assessoria Institucional da PMMG; dos Srs. Carlos Alberto Menezes de Calazans,

Superintendente  Regional  do  Incra;  Regis  Maciel  Ferreira  Junior,  da  Diretoria  de

Atendimento a Denúncias  do Cidadão e de Órgãos de Controle da Secretaria  de

Estado  de  Meio  Ambiente;  José  Adércio  Leite  Sampaio,  Procurador  Regional  da

República; Marco Antônio Panisson, Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral
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da Justiça; Édino Fonseca, Deputado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro

(10/8/12);  Kepler  Cota  Cavalcante  Silva,  Promotor  de  Justiça;  Paulo  Ramalho,

Promotor da 22º Promotoria de Justiça da Comarca de Juiz de Fora; da Sra. Camila

Silva Nicácio, Subsecretária de Atendimento às Medidas Socioeducativas; dos Srs.

Ernane Geraldo de Araújo, Promotor de Justiça; Luciano França da Silveira Júnior,

Corregedor-Geral  em  exercício  do  MPMG (17/8/12).  A Presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. William dos Santos, Presidente da

Comissão  de  Direitos  Humanos  da  OAB/MG;  Ten.  Cel.  PM  Wesley  Barbosa,

Comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar; Ten. Cel Nerivaldo Izidoro Ribeiro,

Subcorregedor da PMMG; Cb. PM Silvano David Ribeiro, do 17º Batalhão de Polícia

Militar;  Sd.  PM  Carlos  Antônio  Macedo,  do  17º  Batalhão  de  Polícia  Militar;

Marco Alexandre Machado, ex-Policial Militar e Presidente da União dos Servidores

Públicos  de  Minas  Gerais;  Fabiano  Bonatti,  advogado;  Antônio  Coelho  Campos,

advogado; Daniel Igor Mendonça, advogado; Ailton Cirilo da Silva, Vice-Presidente da

Associação  dos  Oficiais  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar;  Zoé

Ferreira dos Santos,  advogado da Associação dos Oficiais  da  Polícia Militar  e do

Corpo  de  Bombeiros  Militar,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Sargento  Rodrigues,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento  nº  3.527/2012.  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 Durval

Ângelo,  em que  solicita  seja  formulada  manifestação  de  aplauso  ao  Sr.  Ronaldo

Neves  dos  Santos,  da  Seção  de  Prontuários  do  Detran/MG,  pela  eficiência  no

trabalho e zelo com os direitos do usuário,  bem como o atendimento exemplar  a

cidadãos em busca de documentos familiares arquivados há décadas; do Deputado
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Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  da

Comissão de Direitos Humanos, para apurar denúncias de lavratura de boletins de

ocorrência em Juiz de Fora com descrição de crimes diversos daqueles  narrados

pelas vítimas, em geral delitos menos graves do que os efetivamente praticados, com

o  intuito  de  alterar  os  índices  de  criminalidade  no  Estado,  conforme  denúncia

veiculada pelo Jornal Tribuna de Minas; do Deputado Rogério Correia, em que solicita

seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social e ao Chefe da Polícia

Civil pedido de providências para garantir que os inquéritos policiais presididos pelo

Delegado Márcio Naback, enquanto estava lotado no Deoesp, sejam mantidos sob as

investigações daquele departamento, a despeito da remoção do referido Delegado;

do Deputado Sargento Rodrigues (8), em que solicita seja realizada audiência pública

da Comissão de Direitos Humanos, para obter esclarecimentos sobre as supostas

declarações feitas pelo Maj. PM Paulo Roberto Medeiros de que "90% dos policiais

do  Batalhão  Rotam  são  ladrões";  em  que  solicita  sejam  ouvidos  em  reunião  de

audiência  pública  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  destinada  a  obter

esclarecimentos  sobre  denúncias  de  perseguição,  assédio  moral  e  violação  de

direitos  humanos  sofridas  pelo  Cb.  PM  Silvano  David  Ribeiro,  os  Srs.  Fabiano

Bonnatti  e  Mauro  Alexandre;  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública da Comissão de Direitos Humanos, para obter esclarecimentos do Corregedor

da  Polícia  Militar,  Cel.  PM  Hebert  Fernandes  Souto  Silva,  sobre  resposta

encaminhada a esta Comissão através do Ofício 2.509/2012, oportunidade em que

afirma que a Comissão provocou indevidamente o Ministério Público; em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, para

obter esclarecimentos sobre o assédio moral cometido contra a Sra. Elaine Bastos

Peluso, servidora pública atualmente lotada na Comissão Permanente de Arquivos e

Documentos da Secretaria de Estado de Saúde; em que solicita seja encaminhado ao

Cel.  PM Hebert Fernandes Souto Silva,  Corregedor da Polícia Militar,  documentos

requeridos através do Ofício nº 07/12-RIP 102720/CPM, tendo em vista a apuração

atinente aos fatos ocorridos em Teófilo Otoni, sobre o Ten. Cel. PM Marco Barbosa da

Fonseca, ex-Comandante do 19º BPM, em resposta ao Ofício nº 634/2012/SGM que

encaminhou as notas taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos
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Humanos; em que solicita seja encaminhado à Promotora Kelma Marcenal Pinto, da

19ª  Promotoria de Justiça,  no Município de Juiz de  Fora,  cópia  da gravação que

confirma o pagamento de propina a policiais militares envolvidos com a "máfia dos

caça níqueis", em resposta ao ofício encaminhado por essa promotora após receber

as  notas  taquigráficas  da  22ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos

Humanos, encaminhadas através do ofício nº 1.496/SGM/2012; em que solicita sejam

encaminhados  ao  Conselho  Regional  de  Medicina  as  notas  taquigráficas  da  24ª

Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos e pedido de providências para

que se apure a eventual ocorrência de transgressão ao Código de Ética Médica pelo

Cap.  Médico  PM  Braga,  lotado  no  17º  Batalhão  da  PMMG  em  Uberlândia,

especialmente  no  trecho  do  depoimento  do  Ten.  Cel.  PM  Wesley  Barbosa,

Comandante do 17º BPM; em que solicita sejam encaminhados ao Ministério Público

Curador do Patrimônio Público de Uberlândia as notas taquigráficas da 24ª Reunião

Ordinária da Comissão de Direitos Humanos, especialmente o trecho em que o Ten.

Cel.  PM Wesley  Barbosa,  Comandante  do  17º  BPM,  admite  que  quatro  policiais

militares estariam exercendo atividades em desvio de função na reforma em edifício

do Estado, localizado naquela Comarca, aperfeiçoando em tese desvio de função; do

Deputado Sargento Rodrigues e do Deputado Duarte Bechir, em que solicitam sejam

encaminhados  ao  Presidente  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  Seção  Minas

Gerais,  as  notas  taquigráficas da 24ª  Reunião Ordinária da Comissão de Direitos

Humanos e pedido de providências para que seja garantido o efetivo exercício das

prerrogativas  dos  advogados  nos  processos  administrativos  que  se  desenvolvem

perante  a  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2012.

Paulo Lamac, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério Correia.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

17ª LEGISLATURA, EM 22/8/2012
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Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta,

Tadeu Martins Leite e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, 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  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: ofícios da Sra. Ana Cláudia da Silva Alexandre, Defensora Pública-

Geral  em  exercício,  e  dos  Srs.  Alceu  José Torres  Marques,  Procurador-Geral  de

Justiça (2),  Sérgio Alair  Barroso,  Secretário  de Estado Extraordinário da Copa do

Mundo e Luiz Antônio Sasdelli Prudente, Corregedor-Geral do Ministério Público de

Minas Gerais  (publicados no Diário  do  Legislativo de  10/8/2012);  ofícios  dos Srs.

Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais  e  Luiz  Audebert  Delage  Filho,  Corregedor-Geral  de  Justiça  do  Estado  de

Minas  Gerais  (publicados  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/8/2012);  e  “e-mail”  do

Senador Eduardo Amorim, acusando o recebimento do Ofício nº 2.142/2012/SGM,

sobre a moção de apoio e solidariedade à greve dos trabalhadores das instituições

federais de ensino. 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 229/2011, 2.956, 3.161 e 3.279/2012, que receberam parecer por

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

Requerimentos  nºs  3.524,  3.525  e  3.528/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte

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

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

requerimentos  da  Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública  para  debater  as  demissões  ocorridas  na  Fhemig  durante  o  processo  de

mobilização  da  categoria,  ocorrido  no  mês  de  junho  e  julho  deste  ano;  e  dos

Deputados  Duarte  Bechir  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para

debater a necessidade de se instituir piso salarial, no Estado de Minas Gerais, em

favor  dos  advogados  contratados;  e  Carlos  Pimenta  em  que  solicita  seja
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encaminhada cópia do Requerimento nº 3.524/2012, de autoria do Deputado Duarte

Bechir, com a respectiva justificativa, à OAB/MG, a suas subseções no Estado e às

Escolas de Direito  de Minas Gerais,  para conhecimento. Ato contínuo,  é recebido

para  ser  apreciado  em  reunião  posterior  requerimento  do  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel em que solicita seja realizada audiência pública para debater a situação dos

membros da Associação de Compradores de Ações da Açominas - ACAA -, diante de

possíveis perdas frente ao plano de privatização das siderúrgicas estatais. Cumprida

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2012.

Carlos Pimenta, Presidente - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/8/2012

Às 14h42min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Bosco, membro da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bosco,

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

por aprovada e subscrita. A Presidência informa que a reunião se destina a realizar o

monitoramento da Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação do PPAG 2012-2015 no

exercício  de  2012,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Vicente Gamarano,

Subsecretário  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  representando  Evaldo  Ferreira

Vilela,  Secretário  Adjunto  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  e

Gerente  do  Programa Estruturador  Tecnologia  e  Inovação  Rumo à  Economia  do

Conhecimento;  Cláudio  Furtado  Soares,  Assessor  Adjunto  de  Planejamento  da

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado,  representando Mário Neto Borges e

Paulo  Kleber  Duarte  Pereira,  do  Programa  Associado  de  Apoio  à  Indução  e  à

Inovação  Científica  e  Tecnológica  para  o  Desenvolvimento  do  Estado  de  Minas

Gerais; e Ramon Pereira Souza, do mesmo Programa, os quais são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao



738
____________________________________________________________________________

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

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

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2012.

Bosco, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 203/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

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

declarar  de utilidade pública a  Associação de Pais,  Alunos,  Mestres  e Amigos do

Colégio Presbiteriano Comenius - Aspama -, com sede no Município de Uberaba.

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 203/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação de

Pais, Alunos, Mestres e Amigos do Colégio Presbiteriano Comenius - Aspama -, com

sede no Município de Uberaba, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

que tem como escopo congregar  a comunidade escolar  em prol  da qualidade na

educação e da formação do ser humano integral.

Com esse propósito, a instituição fomenta a ampliação da consciência de cidadania

e da responsabilidade social por meio da valorização de princípios morais e éticos;

apoia a instrução em todos os seus níveis; promove a educação formal e a cultura;

incentiva o voluntariado; colabora com o poder público na formulação de políticas

públicas que visem à melhoria da formação escolar, profissional, cultural e artística;

realiza  eventos  e  campanhas  de  caráter  filantrópico  e  assistencial;  e  atua  no
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treinamento  continuado  de  docentes  e  pessoal  técnico  e  administrativo  das

instituições educacionais da região.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela Aspama em defesa

da  qualidade  da  educação  dos  jovens  uberabenses,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 203/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2012.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.292/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Portadores de Deficiência de Curvelo,

com sede no Município de Curvelo.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.292/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Portadores de Deficiência de Curvelo, com sede no Município de Curvelo, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo promover o bem-

estar e a integração da pessoa com deficiência.

Na consecução de seu propósito, a instituição defende os direitos e interesses das

pessoas com deficiência; desenvolve projetos culturais, educacionais e desportivos;

combate a fome e a pobreza, por meio da realização de cursos profissionalizantes e

de capacitação, de acordo com as condições de seus assistidos; incentiva a geração

de emprego e renda com a formação de grupos de produção; fomenta a proteção ao

meio ambiente; promove a habilitação e a reabilitação de pessoas com deficiência,
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assim como sua integração na vida comunitária.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Portadores

de Deficiência de Curvelo, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.292/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2012.

Marques Abreu, relator.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2012

ATAS

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Às 10 horas, 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 servidores nas instituições

federais de ensino 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 526/2011 (Deputado Carlos Pimenta); 3.217/2012

(Deputado Tadeu Martins Leite); 3.240 e 3.253/2012 (Deputado Pompílio Canavez),

todos em turno único. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir  os Srs. Vanda do Carmo Lucas dos Santos, Coordenadora Jurídica de

Relações do Trabalho da Federação de Sindicatos de Trabalhadores em Educação

das  Universidades  Brasileiras,  representando  a  Sra.  Janine  Vieira  Teixeira,

Coordenadora  da  Fasubra;  Cristina  Del  Papa,  Coordenadora  de  Administração  e

Finanças da Fasubra,  representando o Sr.  Paulo Henrique Rodrigues dos Santos,

Coordenador da Fasubra; Luiza de Marillac dos Reis, Presidente do Sindicato dos

Trabalhadores  da  Universidade  Federal  de  Ouro  Preto  e  membro  da  Fasubra,

representando o Sr. Gibran Ramos Jordão, Coordenador da Fasubra; Antônio Libério

de Borba, do Sindicato dos Docentes do Cefet, representando a Sra. Marinalva Silva

Oliveira, Presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino

Superior;  Líria  Lara  Soares,  Secretária  de  Assuntos  Legislativos  e  Jurídicos  do

Sinasef - IFMG, representando o Sr. Carlos David de Carvalho Lobão, Coordenador

do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e

Tecnológica; Matheus Malta, Diretor da União Nacional de Estudantes; James William
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Goodwin  Júnior,  Diretor  de  Educação  Profissional  Tecnológica,  representando  o

Professor Márcio Silva Basílio,  Diretor  Geral do Cefet -  MG; e Samuel  Pereira de

Carvalho, Presidente da Associação de Docentes da Universidade Federal de Lavras

- Adufla -, 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.  Ato  contínuo,  fazem-se

presentes na reunião a Deputada Liza Prado (substituindo a Deputada Rosângela

Reis,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM)  e  o  Deputado  Rômulo  Viegas.  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 Celinho do Sinttrocel, Carlos Pimenta e Liza

Prado (15), em que solicitam: 1) sejam encaminhadas as notas taquigráficas desta

reunião desta Comissão ao Ministério Público do Trabalho Federal e Estadual para

providências no sentido de apurar as denúncias sobre as condições de trabalho e de

ensino das Instituições Federais de Ensino Superior - Ifes-; 2) sejam encaminhadas

as notas taquigráficas desta reunião aos Secretários  de Relações do Trabalho no

serviço público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; de Educação

Profissional  e Tecnológica do Ministério da Educação; e de Educação Superior  do

Ministério  da  Educação,  para  conhecimento  e  providências  cabíveis;  3)  seja

encaminhado  ofício  aos  Senadores  e  Deputados  Federais  pelo  Estado  de  Minas

Gerais, para que intercedam junto ao governo federal, para viabilizar a abertura de

negociações com os servidores  públicos  federais  em greve;  4)  seja  encaminhado

ofício aos Senadores e Deputados Federais pelo Estado de Minas Gerais, para que

intercedam junto ao governo federal, para viabilizar a abertura de negociações com

os servidores nas Ifes, em greve; 5) seja encaminhado ofício ao Deputado Federal

Marco  Maia,  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  para  que  se  abram  as

negociações com os servidores das Ifes, em greve; 6) seja encaminhado ofício ao

Senador  José  Sarney,  Presidente  do  Senado  Federal,  para  que  se  abram  as
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negociações com os servidores das Ifes, em greve; 7) seja encaminhado ofício ao

Exmo.  Sr.  Aloízio  Mercadante,  Ministro  da  Educação,  para  que  se  abram  as

negociações com os servidores das Ifes, em greve; 8) seja encaminhado ofício à Sra..

Miriam Belchior, Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, para que se abram

as negociações com os servidores das Ifes, em greve; 9) seja encaminhado ofício à

Sra. Miriam Belchior, Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, para que se

abram  as  negociações  com  os  servidores  públicos  federais  em  greve;  10)  seja

encaminhado ofício à Presidente Dilma Rousseff, para que se abram as negociações

com os  servidores  das  Ifes,  em  greve;  11)  seja  encaminhado  ofício  à  Presidente

Dilma  Rousseff,  para  que  se  abram  as  negociações  com  os  servidores  públicos

federais em greve; 12) seja encaminhado ofício aos Reitores e Diretores das Ifes,

para  que  não  promovam  o  corte  no  pagamento  dos  dias  parados;  13)  seja

encaminhado ofício à Sra. Miriam Belchior, Ministra do Planejamento, Orçamento e

Gestão,  para  que  não  promova  o  corte  no  pagamento  dos  dias  parados  dos

servidores  públicos  federais  em  greve;  14)  seja  encaminhado ofício  à  Presidente

Dilma Rousseff, para que não promova o corte no pagamento dos dias parados dos

servidores públicos federais em greve; 15) seja encaminhado ofício à Presidente da

República solicitando providência para destinar 10% do PIB para a educação; 16)

seja  encaminhado  documento  aos  Presidentes  da  Câmara  dos  Deputados  e  do

Senado Federal,  aos  líderes  partidários  e  aos parlamentares da  bancada mineira

daquelas  Casas,  recebido  nesta  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Carlos Pimenta, Presidente - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/8/2012

Às 9h34min, 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
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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 de

ofícios  do  Sr.  Adrian  Nogueira  Bueno,  Vice-Presidente  da  Associação  Médica  de

Varginha, informando que a nstituição está engajada na coleta de assinaturas para a

Campanha  “Assine  +  Saúde”  e  especificando  as  ações  empreendidas  com  essa

finalidade (publicada no “Diário do Legislativo” de 17/8/12); e da Sra. Elisa Smaneoto,

Diretora de Gestão Interna do Gabinete Adjunto de Gestão e Atendimento Presidência

da República, prestando informações relativa ao Requerimento nº 3.467/2012, desta

Comissão (publicada no “Diário do Legislativo” de 10/8/12).  O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.261/2012, em 1º turno, e 3.308/2012, em turno único,

(Deputado  Doutor  Wilson  Batista);  e  Projeto  de  Lei  nº  3.264/2012,  em  1º  turno,

(Deputado  Hely  Tarquinio).  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  à  votação,  é  aprovado  o  requerimento  do

Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja retirado de pauta o Projeto de

Lei nº 243/2011, em turno único. Após discussão e votação, é aprovado o Projeto de

Lei nº 2.876/2012, em 1º turno, que recebeu parecer pela aprovação na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça; e o Projeto

de Lei nº 2.897/2012, em 1º turno, recebeu parecer pela rejeição, o qual foi aprovado.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

3.247  e  3.259/2012,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a

votação, é aprovado o Requerimento nº 3.375/2012. 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  posterior  apreciação,  requerimentos  dos

Deputados  Hely  Tarqüínio  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  do

movimento  "Assine  +  Saúde",  no  Município  de  Patos  de  Minas,  a  fim  de coletar



745
____________________________________________________________________________

assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular que propõe o investimento de

10% da receita corrente bruta da União em ações e serviços de saúde pública; do

Deputado Paulo Lamac em que solicita seja realizada audiência pública conjunta das

Comissões de Educação,  de Saúde e de Direitos  Humanos, para discutir  o  tema

"Formação  profissional  como  meio  de  prevenção  da  violência  no  parto",  sendo

convidados  todos os participantes da  audiência  pública realizada na 23ª  Reunião

Ordinária da Comissão de Direitos Humanos, em 1º/8/2012, bem como a Comissão

de  Direitos  Humanos  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  os  gestores  de

maternidades,  os  diretores  e  os  docentes  de  faculdades  de  medicina  e  de

enfermagem de Belo Horizonte e Contagem; do Deputado Durval Ângelo, em que

solicita  seja  encaminhada  a  esta  Comissão  documentação  do  Centro  de  Vida

Independente de Belo Horizonte - CVI/BH, para providências cabíveis; do Deputado

Adelmo  Carneiro  Leão  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  com  a

finalidade de debater a "Humanização do Parto"; do Deputado Celinho do Sinttrocel

(2)  em que solicita  seja  realizada visita  técnica  as  novas instalações do hospital-

siderúrgica  localizado  em  Coronel  Fabriciano/MG;  e  seja  encaminhado  ofício  ao

governo federal para que abra negociações, a fim de equacionar a situação financeira

das Santas Casas e demais hospitais e entidades filantrópicas na área da saúde.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Dinis Pinheiro - Glaycon Franco.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2012

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 6/2011, EM

22/3/2011

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Anselmo José Domingos e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado  Ivair  Nogueira,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão presentes. A Presidência 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.  A  Proposta  de

Emenda  à  Constituição  nº  6/2011,  em  1º  Turno,  é  convertida  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, à Secretaria de Estado de Fazenda,

ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça Militar, ao Ministério Público, ao Tribunal

de Contas e a esta Casa Legislativa,  a requerimento do Deputado Anselmo José

Domingos,  relator  da matéria,  aprovado pela Comissão.  Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Ivair Nogueira, Presidente - Rômulo Viegas - Rogério Correia

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/7/2012

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Romel  Anízio,  membros  da  supracitada
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Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Antônio  Carlos

Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Romel Anízio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. 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 Projeto de Lei nº 1.702/2011 é retirado da

pauta, por ter sido apreciado em reunião anterior. 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  3.359/2012.  Submetido  a  discussão  e  votação,  é  aprovado  o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.151/2012. 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 Antônio Carlos Arantes e da Deputada Liza Prado em

que  solicitam  seja  realizado  debate  público  conjunto  desta  Comissão  com  as

Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Direitos Humanos

para  averiguar  e  debater  a  situação  da  silvicultura  no  Estado;  e  da

Deputada  Liza  Prado  e  dos  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Inácio  Franco  e

Romel Anízio em que solicitam seja realizada visita ao Corregedor-Geral de Justiça

para  debater  a  situação  das  atividades  cartoriais  dependentes  do

georreferenciamento de imóveis rurais. É aprovado o relatório, que segue publicado

após as assinaturas, da visita à Secretaria de Estado de Defesa Social realizada por

esta Comissão em 7/5/2012 para tratar da violência no campo, em especial do roubo

de gado e de outros crimes praticados contra o patrimônio de produtores rurais. O

Deputado Romel Anízio faz pronunciamento em que parabeniza o Deputado Antônio

Carlos Arantes pelo seu trabalho como Presidente desta Comissão e solicita seja a

sua manifestação registrada em ata. 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.



749
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Segurança Pública e

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Local visitado: Secretaria de Estado de Defesa Social

Apresentação

A requerimento da Deputada Maria Tereza de Lara e dos Deputados João Leite,

Antônio  Carlos  Arantes,  Dalmo  Ribeiro  e  Inácio  Franco,  originado  de  audiência

pública  da  Comissão  de  Segurança  Pública  realizada  no  dia  26/3/2012,  com  o

objetivo  de  debater  sobre  furto  de  gado  e  máquinas  agrícolas  no  Estado,  os

Deputados João Leite, Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino, Dalmo Ribeiro e

Inácio Franco visitaram, no dia 7/4/2012, a Secretaria de Estado de Defesa Social,

em Belo Horizonte.

Estiveram presentes o Sr.  Elmiro Alves do Nascimento, Secretário de Estado de

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;  Rômulo  Ferraz,  Secretário  de  Estado  de

Defesa Social; Cylton Brandão, Chefe da Polícia Civil; Winston Coelho Costa, Chefe

da Seção de Emprego Operacional da Polícia Militar, representando o Comandante-

Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  Cel.  Márcio  Martins  Sant’Ana.

Acompanharam  os  Deputados  os  Srs.  Ranieri  Scarano  e  Gaspar  Reis  Tavares,

membros do Sindicato dos Proprietários Rurais de Ibiraci; Domingos Inácio Salgado,

membro do Sindicato dos Proprietários Rurais de Passos; Eugênio Diniz, membro do

Sindicato  Rural  de  Pará  de  Minas;  e  José  Lair,  membro  do  Sindicato  Rural  de

Pitangui.

Relatório

A reunião iniciou-se com a entrega formal aos Secretários de Estado de Defesa

Social  e  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  das  notas  taquigráficas  da

audiência pública de 26/3/2012.

No decorrer da visita, foi relatado pelo Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento que, devido à maior disponibilidade de crédito e à valorização dos

bens  agropecuários,  houve  um  aumento  dos  crimes  no  meio  rural.  O  principal



750
____________________________________________________________________________

prejuízo para os produtores refere-se ao roubo de bens de produção, como tratores,

tanques de resfriamento,  ordenhadeiras mecânicas e estruturas de pivôs centrais.

Também foram informados como relevantes os roubos de gado, de sacas de café e

de insumos agrícolas.

De acordo com os dados divulgados pelo Cel. Winston Coelho Costa, o número de

ocorrências  de  roubos  de  maquinário  agrícola  subiu  32%  entre  2007  e  2008,

principalmente nas regiões Sul e Sudoeste, no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba.

Os roubos de gado apresentaram queda de 2007 para 2011, embora a região Sul e o

Triângulo Mineiro ainda contabilizem 300 roubos por ano.

Discutiu-se que muitas das quadrilhas atuam nas áreas de fronteiras do Estado, de

modo a criar dificuldades jurisdicionais para a investigação policial. Os representantes

dos  produtores  denunciaram  que  as  maiores  quadrilhas  teriam  suas  bases  nas

proximidades da cidade de Franca, em São Paulo.

A principal  queixa  por  parte  dos  representantes  dos  produtores  refere-se  aos

quadros insuficientes da Polícia Militar para o patrulhamento das áreas rurais. Como

propostas para a resolução dessa questão, foram debatidas duas linhas deação: a

primeira foi a criação de uma delegacia especializada em crimes rurais e a segunda

foi o fortalecimento das delegacias regionais de segurança pública.

Foi discutida a possibilidade de se exigir documentação específica para a circulação

de maquinário agrícola, de forma a possibilitar a fiscalização do trânsito desses bens.

Também foi aventada a possibilidade de instalação de “chips” para monitoramento

dos tratores por satélite, com tecnologia GPS. O Deputado João Leite lembrou que se

encontra em tramitação na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 1.270, de 2011,

que  “institui  o  registro  de  máquinas  e  implementos  agrícolas,  como  tratores,

colheitadeiras,  máquinas  de  beneficiamento  agrícola  e  outros  similares,  torna

obrigatória a instalação de 'chip'  de identificação e localização destes e dá outras

providências”.

Encaminhamento

Sugeriu-se  aos  produtores  rurais  que  participem  das  reuniões  integradas  de

segurança  pública,  realizadas  periodicamente  em  cada  região,  para  definir  as

estratégias de atuação nessa política pública.
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O Secretário de Estado de Defesa Social informou que sua Secretaria, em conjunto

com a Polícia Militar e a Polícia Civil, em 30 dias, apresentará um plano de ação de

combate ao crime no campo. Para elaboração desse plano, serão convidados um

representante da Comissão de Segurança Pública e  um da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial.  O Secretário  também se comprometeu a conversar

com a  Secretária  de  Estado de Planejamento  e  Gestão e  com o Governador  do

Estado,  com o  objetivo de liberar  os  recursos necessários  para equipar  a Polícia

Militar no patrulhamento rural.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Liza Prado - Romel Anízio.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/8/2012

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues, membros da

supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado João

Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão e comunica o recebimento de ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires,

Secretária  de Casa Civil  (7);  e  dos Srs.  Djalma Bastos de Morais,  Presidente  da

Cemig; Alexandre França Campbell Penna, Subcorregedor de Polícia Civil; e Ricardo

Belione de Menezes, Comandante da GMBH, publicados no “Diário do Legislativo” de

17/8/2012. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.271/2012 no 1º

turno, do qual designou como relator o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, do Deputado João Leite e do Deputado Sargento Rodrigues, em que

solicitam seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil e ao Corregedor da Polícia Civil

de Minas Gerais pedido de providências para que a Comissão de Segurança Pública



752
____________________________________________________________________________

seja informada sobre as conclusões do Inquérito Policial nº 188.272 (Processo nº 011

772-41.2012) e da Sindicância Administrativa nº 182.216; do Deputado Antônio Júlio

em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de

providências  para  que  seja  instalado  um  posto  policial  no  Distrito  de  Torneiros,

Município de Pará de Minas; da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja

encaminhado ao Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte pedido de

providências para que seja transferida a execução penal do processo nº 0024031-

10159-5, de Gilmar Souza Lessa, para a Comarca de Itaúna, uma vez que o detento

já tem proposta de emprego no local e seus familiares residem nesse Município; do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja encaminhado ao Chefe da Polícia

Civil  pedido de providências para que seja designado um delegado para atuar na

Delegacia Seccional de Ouro Fino; do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita

seja formulada manifestação de aplauso aos Policiais Federais lotados na Delegacia

da Polícia Federal de Juiz de Fora, que atuaram na operação de combate ao tráfico

de drogas denominada Caminho Novo, que, apesar do pequeno lapso de tempo, vem

obtendo grande êxito no Município de Juiz de Fora e região; do Deputado Sargento

Rodrigues  em  que  solicita  sejam  realizadas  visitas  da  Comissão  de  Segurança

Pública ao Instituto Médico Legal - IML - e ao Secretário de Defesa Social , para

discutir  o  projeto  de  reestruturação  do  IML,  bem  como  seja  realizada  audiência

pública para debater as precárias condições de trabalho e o sucateamento do IML de

Belo Horizonte. Logo após, são recebidos os requerimentos da Deputada Liza Prado

em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública

para  ouvir  as  reivindicações  do  Agentes,  Escrivães  e  Papiloscopistas  da  Polícia

Federal; e do Deputado Fred Costa em que solicita seja realizada audiência pública

da Comissão de Segurança Pública  para  debater  a  Segurança Pública  no  Bairro

Belvedere,  no  Município  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, 28 de agosto de 2012.

João Leite, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues.
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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/8/2012

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno Siqueira,  André  Quintão,  Gustavo Valadares  e  Luiz  Henrique,  membros da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  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 que conclui

pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei

nº 2.028/2011 (relator: Deputado Gustavo Valadares). O Projeto de Lei nº 2.668/2011

é  retirado  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Luiz  Henrique

aprovado pela Comissão. É convertido em diligência à Secretaria de Transportes e

Obras  Públicas e  ao  Departamento  de Estradas de Rodagem o Projeto de  Lei  n

3.356/2012 (relator: Deputado Luiz Henrique). Retira-se da reunião o 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,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que

concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  turno  único,  dos

Projetos  de  Lei  nºs  1.299/2011,  3.068,  3.309,  3.322,  3.335  e  3.321/2012  (relator:

Deputado Gustavo Valadares, os cinco primeiros em virtude de redistribuição); 1.388,

2.711/2011 com a Emenda nº 1, 2.846, 2.953/2012 com a Emenda nº 1, 3.206, 3.315,

3.325/2012 com a Emenda nº 1 e 3.339/2012 (relator: Deputado André Quintão; leitor

dos  pareceres:  Deputado Sebastião  Costa);  1.573,  2.270/2011,  2.892/2012 com a

Emenda nº 1, 3.299, 3.319/2012 com a Emenda nº 1, 3.341/2012 (relator: Deputado

Luiz  Henrique);  2.327/2011  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de

redistribuição); 2.908/2012 com a Emenda nº 1, 2.979, 3.324/2012 com a Emenda nº

1, 3.327, 3.218 e 3.337/2012 (relator: Deputado Bruno Siqueira, os quatro primeiros
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em  virtude  de  redistribuição).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. O Presidente

recebe  o  requerimento  do  Deputado  Fred  Costa  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública com o objetivo de discutir a Proposta de Emenda Constitucional nº

544/2002, que cria novos tribunais regionais federais em Minas Gerais, Paraná, Bahia

e Amazonas, e o encaminha à Comissão de Administração Pública para apreciação,

nos termos do art. 120, XIII, combinado com o art. 102, I, "a", do Regimento Interno.

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 3.303,

3.310,  3.313,  3.314,  3.328,  3.334,  3.336,  3.343,  3.352 e  3.363/2012.  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, 28 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - André Quintão - Gustavo Valadares -

Glaycon Franco - Luiz Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.846/2012

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Galdina  Protetora  dos  Animais  e  da

Natureza, com sede no Município de Caeté.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.846/2012 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Galdina  Protetora  dos  Animais  e  da  Natureza,  com sede no Município  de  Caeté,
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pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa

dos animais e do meio ambiente.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  campanhas  de  vacinação,

especialmente de cães e gatos urbanos, contra doenças endêmicas ou epidêmicas;

incentiva a identificação dos animais por seus responsáveis; luta contra a crueldade,

os maus-tratos e o abandono dos animais; participa de campanhas de proteção aos

animais, buscando formas de protegê-los de doenças, da fome e da esterilização sem

cuidados; mantém grupos de resgate de animais abandonados ou vítimas de maus-

tratos; estimula a criação de abrigos particulares para animais resgatados, por meio

da prestação de assistência veterinária e da doação de rações e outros materiais

necessários a sua manutenção.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Sociedade Galdina Protetora

dos Animais e da Natureza, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.846/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2012.

Gustavo Corrêa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.068/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria  do Deputado Duílio  de Castro,  o projeto de lei  em epígrafe visa dar

denominação ao Presídio de Sete Lagoas - PRSLG -, situado no Município de Sete

Lagoas.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.068/2012 pretende dar a denominação de Presídio Promotor

José Costa ao Presídio de Sete Lagoas - PRSLG -, situado no Município de Sete

Lagoas.

Cabe ressaltar  que o  homenageado,  após  concluir  o  curso  de  Direito  em  Belo

Horizonte, atuou como advogado em Sete Lagoas e cidades vizinhas.

Em 1961,  prestou  concurso  para  o  Ministério  Público,  iniciando sua carreira  na

Comarca de São Romão, no Vale São Francisco. Tempos depois, foi transferido para

as Comarcas  de  Buenópolis  e Cambuí,  no  Sul  do  Estado,  e de  Pedro Leopoldo.

Promovido à 3ª Entrância, foi para o Município de Sete Lagoas, onde tomou posse

em 1978 e ficou até 1985, quando foi transferido para Belo Horizonte, na Entrância

Especial. Aposentou-se em 1986 como Promotor da Vara de Família, retornando a

Sete Lagoas, onde reiniciou suas atividades como advogado.

Recebeu diversas homenagens,  entre as  quais  a  Medalha  de  Honra  ao  Mérito,

outorgada pelo Município de Sete Lagoas, que, por meio da Lei nº 7.227, de 2006,

deu seu nome a uma rua do Bairro Santa Felicidade.

Em reconhecimento à trajetória de vida e aos serviços prestados pelo Promotor

José Costa aos sete-lagoanos,  é justa e meritória  a pretensão da proposição em

análise.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.068/2012,

em turno único, na forma proposta.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Sargento Rodrigues, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.206/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe visa dar a

denominação de Presídio Dr.  Nelson Pires ao presídio localizado no Município de

Oliveira.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.206/2012 pretende dar a denominação de Presídio Dr. Nelson

Pires ao presídio localizado no Município de Oliveira.

Cabe ressaltar que o homenageado, natural de Oliveira, graduou-se em Direito pela

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 1968.

Em sua vida profissional,  foi  professor  de  Moral  e  Cívica  na  Escola  Normal  de

Oliveira e de  Direito  Civil  na  Escola Estadual  Prof.  Mário Campos e Silva e teve

atuação marcante como membro e Diretor de diversas entidades do Município. Foi

Vereador entre 1997 e 2000 e Presidente da 68ª Subseção da Ordem dos Advogados

do Brasil por 34 anos.

Cabe  ressaltar  que  Nelson  Pires  exerceu  a  profissão  de  advogado  com

competência,  dedicação e  paixão,  tornando-se  conhecido  pelos  serviços  gratuitos

prestados, sendo, por isso, chamado por muitos de pai dos pobres.

Em reconhecimento a sua trajetória de vida e aos serviços por ele prestados aos

oliveirenses, é justa e meritória a homenagem que se lhe pretende fazer por meio da

proposição em análise.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.206/2012,

em turno único, na forma proposta.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.371/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Cruziliense de Radiodifusão -

ACCR -, com sede no Município de Cruzília.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/8/2012  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.371/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  Cruziliense  de  Radiodifusão  -  ACCR  -,  com  sede  no

Município de Cruzília.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 9º, 84, § 1º e

85, § 1º (alterado em 22/4/2006), que as atividades de seus dirigentes não serão

remuneradas;  e,  no  art.  90,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.371/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Glaycon  Franco,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.382/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública a Associação Comunitária Beneficente Cristã do Bairro São Benedito

e Adjacência, com sede no Município de Santa Luzia.

A matéria  foi publicada  no “Diário  do  Legislativo”  de  10/8/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.382/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Beneficente Cristã do Bairro São Benedito e Adjacência, 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.  22,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  34,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999,

que dispõe sobre a  qualificação de pessoas jurídicas de direito  privado,  sem fins

lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que tenha, de

preferência, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida, ou à União, ao Estado ou

ao Município de Santa Luzia, na proporção dos recursos por eles aplicados.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade de adequar

a  denominação  da  entidade  ao  previsto  no  art.  1º  de  seu  estatuto  constitutivo,

reformado em 19/9/2010.
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Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.382/2012, 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 Beneficente Cristã, com

sede no Município de Santa Luzia.”.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente e relator -  Glaycon Franco -  Luiz Henrique -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 6/2011

Comissão Especial

Relatório

De autoria  de mais de um terço dos membros da Assembleia Legislativa, tendo

como primeiro signatário o Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe

altera o art. 117 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição

do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 10/02/2011, foi a proposição distribuída a

esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 201 do Regimento

Interno.

A  proposição  foi  baixada  em  diligência  aos  Poderes  Executivo,  Legislativo  e

Judiciário,  ao  Ministério  Público,  ao  Tribunal  de  Justiça  Militar  e  ao  Tribunal  de

Contas,  com  o  objetivo  de  se  conhecerem  os  impactos  financeiros  da  medida

proposta e a conveniência da sua implantação.

Cumpridas as diligências, passamos a emitir o nosso parecer, fundamentado nos

seguintes termos.

Fundamentação

O art.  117  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Constituição

Estadual assegura ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria,

o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29/2/2004 e não
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gozadas.

O referido artigo ainda assegura, igualmente, o direito à conversão em espécie das

férias-prêmio adquiridas até 29/2/2004 e não gozadas, a título de indenização, ao

detentor,  exclusivamente,  de  cargo  em  comissão  declarado  de  livre  nomeação  e

exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço público estadual no prazo de

90 dias da data de sua exoneração. Ressalte-se apenas que, nesse caso, só serão

computadas as férias-prêmio decorrentes de serviço público estadual  prestado no

próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração.

A proposta de emenda à Constituição em exame tem por objetivo alterar o “caput”

do citado dispositivo constitucional, para permitir ao servidor público a conversão em

espécie  das  férias-prêmio  adquiridas  e  não gozadas  até  29/2/2004 antes  da  sua

aposentadoria, para quitação, total ou parcial, no Sistema Financeiro de Habitação ou

em  sistema  estadual  de  financiamento  habitacional,  do  saldo  devedor  de

financiamento para aquisição de casa própria, devendo o valor ser repassado pelo

órgão pagador diretamente ao agente financeiro, após a comprovação, pelo servidor,

de sua condição de mutuário.

As férias-prêmio são um direito assegurado pelo art. 31, § 4º, da Constituição do

Estado ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública, com

duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do

Estado.

Antes das alterações introduzidas pela Emenda à Constituição nº 57, de 15/7/2003,

que alterou a redação do citado art.  31,  a Carta mineira admitia a conversão em

espécie das férias-prêmio, pagas a título de indenização, quando da aposentadoria,

ou a contagem em dobro das não gozadas para fins de percepção de adicionais por

tempo de serviço.

Correspondia, assim, a conversão em espécie de férias-prêmio ao pagamento de

uma parcela em dinheiro a que o servidor público fazia jus pela opção de não gozar o

período de descanso a que teria direito.

Em face do reconhecimento do tratamento distorcido dado ao benefício das férias-

prêmio, a Emenda à Constituição nº 57, de 2003, suprimiu do Texto Constitucional a

permissão  da  conversão  em  espécie  do  referido  benefício,  ficando  assegurada,
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apenas, a conversão em espécie das férias-prêmio adquiridas e não gozadas até o

ano de 2004, em respeito ao direito adquirido.

Ressalte-se, por ser oportuno, que, até a edição da Emenda Constitucional nº 20,

de 15/12/98, era possível a contagem em dobro do tempo relativo às férias-prêmio

não gozadas para efeito de aposentadoria. A referida emenda constitucional retirou a

possibilidade de contagem desse tempo ficto.

O administrativista José dos Santos Carvalho Filho,  ao  discorrer  sobre  o direito

adquirido dos servidores leciona:

“A aquisição desses direitos, porém, depende sempre de um suporte fático ou, se

se preferir, de um fato gerador que a lei expressamente estabelece. Se se consuma o

suporte fático previsto na lei e se são preenchidos os requisitos para o seu exercício,

o servidor passa a ter direito adquirido ao benefício ou vantagem que o favorece. (…)

Cuida-se, nesse caso, do direito adquirido do servidor, o qual se configura como

intangível mesmo se a norma legal vier a ser alterada. É que, como sabido, a lei não

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, como proclama

o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” (Manual de Direito Administrativo, Editora

Lumen Juris, 16ª edição, 2006, p.523).

Nesse contexto,  a Carta mineira tratou do referido direito  em caráter transitório,

posto que tende a desaparecer quando este se consumar.

Com efeito, segundo o magistério do constitucionalista José Afonso da Silva, “essa

é a melhor técnica, porque se trata de regular e resolver problemas e situações de

caráter  transitório,  ligados à passagem de uma ordem constitucional  à outra.  São

constitucionais, porque emanadas do mesmo poder constituinte de que emanaram as

disposições definitivas e permanentes da Constituição; ou seja, são produzidas pelo

legislador constituinte por ocasião de uma mutação formal do regime constitucional,

com o objetivo de disciplinar situações jurídicas pendentes no momento da transição

do  regime velho  para  o  novo”  (Comentário  Contextual  à  Constituição,  2ª  edição,

Malheiros Editores, 2006, p. 889).

O  insigne  constitucionalista  também  aponta  as  características  básicas  das

disposições constitucionais transitórias, as quais destacamos: o caráter de disciplinar

situações  fáticas;  o  fato  de  serem  normas  de  efeitos  concretos;  o  fato  de  não
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introduzirem  novidade,  mas  sim  particularidades  na disciplina  disposta  por  outras

normas.  Apontadas  também,  pelo  ilustre  professor,  as  consequências  dessas

características, destacamos a impossibilidade de se admitir interpretação extensiva e

integração analógica, porque as situações concretas são únicas e exclusivas.

Igualmente, faz-se mister ressaltar  o que proclama a jurisprudência do Supremo

Tribunal  Federal  sobre a natureza jurídica do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias:

“A  estrutura  normativa  que  nele  se  acha  consubstanciada  ostenta,  em

consequência,  a  rigidez  peculiar  às  regras  inscritas  no  texto  básico  da  Lei

Fundamental da República. Disso decorre o reconhecimento de que inexistem, entre

as normas inscritas no ADCT e os preceitos constantes da Carta Política, quaisquer

desníveis ou desigualdades quanto à intensidade de sua eficácia ou à prevalência de

sua autoridade.  Situam-se,  ambos,  no mais  elevado grau de positividade jurídica,

impondo-se,  no  plano  do  ordenamento  estatal,  enquanto  categorias  normativas

subordinantes, à observância compulsória de todos, especialmente dos órgãos que

integram o aparelho de Estado (RTJ 160/992-993)”. (RE215107 AgR/PR - Paraná -

Agravo  Regimental  no  Recurso  Extraordinário,  relator  Ministro  Celso  Mello,

julgamento: 21/11/2006, órgão julgador: Segunda Turma).

Em resposta às diligências, foram prestadas as seguintes informações.

O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por meio de seus órgãos

administrativos, informa que o valor aproximado da despesa representa 4,5% do valor

aprovado  para  pessoal  no  exercício  de  2011  e  que,  somado  às  despesas  com

pessoal  previstas  para  o  exercício  de  2011,  ainda  assim  não  atingiria  o  limite

prudencial e legal previstos para a Justiça Militar pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto  à  conveniência  da  medida,  o  Tribunal  de  Justiça  manifestou-se

favoravelmente  e  apresentou  a  sugestão  de  estendê-la  para  a  quitação  de

empréstimo  pessoal  consignado  em  folha.  Sugeriu,  ainda,  que  pudessem  ser

convertidas em espécie as férias-prêmio adquiridas após 2004, para o mesmo fim.

O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag - e da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -, informa a esta Casa que a

medida  consubstanciada  na  proposta  de  emenda  à  Constituição em  análise,  não
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obstante o seu caráter meritório, acarretaria despesas antecipadas para o Estado, já

que, conforme a previsão constitucional, a conversão em espécie das férias-prêmio

adquiridas e não gozadas até 29/2/2004 somente é possível quando da concessão da

aposentadoria.  Tal  aumento  de  gastos  com  pessoal  comprometeria  os  limites  de

despesa com pessoal, razão pela qual se manifesta contrariamente à sua aprovação.

No Ofício nº 311/11, a SEF esclarece que não é possível informar com precisão o

efeito financeiro gerado com a efetivação da medida, caso houvesse a manifestação

da vontade dos servidores que dela se beneficiariam. Por outro lado, em pesquisa

genérica realizada, percebe-se que tal condição é factível para expressivo número de

servidores,  sendo  que  o  impacto  financeiro  decorrente  da  medida  proposta  não

poderia ser suportado pelo Tesouro.

O Poder Judiciário, por meio de seus órgãos técnicos, informa que a estimativa da

despesa  total  com  tal  medida,  observada  a  dedutibilidade  da  despesa,  para  a

finalidade de composição da despesa líquida de pessoal, não geraria excesso dos

limites preconizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à conveniência da

proposta, o Tribunal de Justiça manifestou-se favoravelmente.

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em resposta à diligência, informa,

além da estimativa do impacto financeiro, que o pagamento, caso ocorra nos moldes

da proposta de emenda à Constituição em exame, não será feito a todos os membros

em um único exercício e, portanto, acredita que não haverá impacto nos limites legais

das  despesas  com  pessoal  estabelecidos  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.

Quanto à conveniência da medida, a Procuradoria-Geral de Justiça não se opõe à

proposta, por se tratar da concessão de um direito que tem sede constitucional.

Por último, a Diretoria-Geral desta Casa Legislativa, por intermédio da Gerência-

Geral de Administração de Pessoal, informa que não haverá repercussão financeira

com a adoção da medida, visto que o direito à conversão em espécie das férias-

prêmio adquiridas e não gozadas até o ano de 2004 já está assegurado ao servidor

público pela Constituição Estadual,  mormente no disposto no art.  117 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias.

Por todo o exposto, a fim de que o direito já assegurado pelo art. 117 do ADCT da

Constituição Estadual aos servidores a que se refere o mencionado dispositivo, vale



765
____________________________________________________________________________

dizer,  a  conversão em  espécie  das  férias-prêmio  adquiridas  até  29/2/2004 e  não

gozadas,  também possa ser  usufruído  para  a quitação,  total  ou parcial,  de saldo

devedor de financiamento para aquisição de casa própria, e não somente quando da

aposentadoria  do  servidor,  a  proposta  de  emenda  à  Constituição  em  análise

demonstra relevância em face do seu caráter eminentemente social.

Com  efeito,  entendemos  que  a  medida  proposta  busca  dar  ao  dispositivo

constitucional transitório um sentido mais adequado às necessidades reais e atuais

dos servidores, pois, como se verifica, a conversão em espécie já está assegurada

pela Constituição do Estado.

Cumpre-nos, apenas, ressaltar que, não obstante a louvável sugestão apresentada

a esta Comissão, no que se refere à extensão do benefício assegurado pelo art. 117

do ADCT da Constituição Estadual, o referido dispositivo constitucional não comporta

a alteração sugerida à luz dos argumentos já expendidos.

Por derradeiro, para aprimorar o texto da proposta de emenda à Constituição em

análise quanto à boa técnica legislativa e para permitir  que os Poderes e órgãos

envolvidos  com  a  medida  proposta  possam,  no  tocante  aos  seus  assuntos  de

economia interna, notadamente em relação à programação financeira destinada ao

cumprimento da nova ordem constitucional, regulamentar a matéria, apresentamos a

Emenda nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 6/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se  ao  art.  1º  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  6/2011  a  seguinte

redação:

“Art. 1º - O ''caput'' do art. 117 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação, e fica o artigo

acrescido do seguinte § 4º:

''Art.  117  -  Fica  assegurado  ao  servidor  público  civil  e  ao  militar  o  direito  de

converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não

gozadas, nos seguintes casos:
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I - quando da aposentadoria;

II  -  para  quitação,  total  ou  parcial,  de  saldo  devedor  de  financiamento  para

aquisição  de  casa  própria,  devendo  o  valor  ser  repassado  pelo  órgão  pagador

diretamente  ao  agente  financeiro,  após  a  comprovação,  pelo  servidor,  de  sua

condição de mutuário.

(...)

§  4º -  Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,  o Tribunal  de Contas e o

Ministério Público, no prazo de cento e vinte dias contados da data de promulgação

desta emenda à Constituição, regulamentarão o disposto no inciso II do ''caput''.”.”.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Ivair  Nogueira,  Presidente -  Anselmo José Domingos,  relator  -  Rômulo Viegas -

Rogério Correia.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2012

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 28/8/2012

Presidência do Deputado Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Inácio Franco - Paulo Guedes - André Quintão - Arlen Santiago - Carlin Moura -

Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Gilberto Abramo - Ivair Nogueira - Rogério Correia

- Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Tadeu Martins Leite - Vanderlei

Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rômulo  Viegas)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, desconvoca a extraordinária de logo mais, às

20 horas, e convoca as Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia

29,  às  14  horas,  com a  seguinte  ordem do dia:  (-  A ordem do dia  anunciada foi

publicada na edição anterior.).

ATA DA 26ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/8/2012

Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras do Sr. Presidente - Entrega de placa - Palavras do Sr. Aguinaldo Diniz Filho -

Apresentação musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alencar da Silveira Jr. - Dalmo Ribeiro Silva - Lafayette de Andrada.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Às 20h15min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das

duas reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 2º-Secretário, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  a  Companhia  de  Fiação  e

Tecidos Cedro e Cachoeira pelos 140 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Aguinaldo Diniz

Filho,  Diretor-Presidente  da  Companhia  de  Fiação  e  Tecidos  Cedro  e  Cachoeira;

Cristiano Ratton Mascarenhas, Presidente do Conselho de Administração da referida

empresa; Desembargador José Antonino Baía Borges, 2º-Vice-Presidente do Tribunal

de Justiça; José Alves Viana, Conselheiro do Tribunal  de Contas; Olavo Machado

Junior, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -;

Fábio  Guerra  Lages,  Vice-Presidente  da  Associação  Comercial  e  Empresarial  de

Minas - ACMinas -;  e Bruno Selmi Dei Falci,  Presidente da Câmara de Dirigentes

Lojistas de Belo Horizonte - CDL-BH.

Registro de Presença

O  locutor  -  Registramos  a  presença  dos  membros  da  Diretoria  da  empresa

homenageada  nesta  noite:  os  Exmos.  Srs.  Francisco  Geraldo  Batista  Cavalcanti,

Fábio  Mascarenhas  Alves,  Fabiano  Soares  Nogueira,  Marco  Antônio  Branquinho

Júnior  e  Luiz  César  Guimarães.  Registramos também a presença da Exma. Sra.

Amélia Gonzaga,  Presidente do Comitê do Acordo de Acionistas da Cedro; e dos

Exmos.  Srs.  Sérgio  Cavalieri,  Presidente  do  Conselho  do  Grupo  Asamar;  Arthur

Lopes  Filho,  Presidente  da  Tectônica;  Paulo  Sérgio  Silva,  Presidente  da  Tora

Transportes; Adelmo Gonçalves, Presidente do Sindicato da Indústria de Fiação e

Tecelagem de Minas Gerais; Sérgio Bruno Zech Coelho, Presidente do Minas Tênis
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Clube; e Lélio Fabiano dos Santos, jornalista e sócio da Lélio Fabiano e Associados.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Ouviremos neste instante o Hino Nacional, que será interpretado pela

banda de música Euterpe Santa Luzia, sob a regência do maestro Valdomi Carneiro

do Nascimento.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor  -  Convidamos  os  presentes  para  assistir  a  um  vídeo  institucional  da

Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O locutor - Com a palavra, para seu pronunciamento, o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Desembargador Baía Borges, 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado de Minas Gerais; José Alves Viana, Conselheiro do Tribunal de Contas do

Estado  de  Minas  Gerais;  Olavo  Machado  Júnior,  Presidente  da  Federação  das

Indústrias  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Fábio  Guerra  Lages,  Vice-Presidente  da

ACMinas;  e  caríssimos homenageados,  Dr.  Ratton e  Dr.  Aguinaldo,  que hoje,  em

nome da Cedro, recebem a maior homenagem que o Parlamento pode oferecer. É um

prazer imenso recebê-los nesta noite festiva para todos nós.

Quero  saudar  todos  os  familiares,  os  Presidentes  de  sindicatos,  associações,

empresários, valorosos funcionários que aqui se encontram. Saúdo também a Banda

Euterpe Santa Luzia, na pessoa do maestro Valdomi Carneiro do Nascimento. Saúdo

ainda  o Presidente  da  CDL,  Sr.  Bruno Falci.  Meus senhores e  minhas  senhoras,

empresários, familiares, todos os que nos dão a imensa honra de acompanhar esta

memorável noite em que o Parlamento maior faz essa justa homenagem à Cedro e

Cachoeira do Estado de Minas Gerais e do Brasil, o Plenário desta Casa Legislativa

abre o seu espaço para homenagear os 140 anos da Companhia de Fiação e Tecidos

Cedro e Cachoeira. Os presentes aqui são testemunhas desta noite solene e feliz

para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil. Tenho o prazer de homenagear essa

grande empresa, juntamente com o caríssimo amigo e ex-Deputado Doutor Viana,
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hoje Conselheiro do Tribunal de Contas. As nossas palavras, com certeza, poderão

descrever a história dessa homenageada. Peço licença a todos.

Já ocupei esta tribuna por muitas vezes para questionar a crise do setor têxtil de

Minas e do Brasil. Desta tribuna mesmo instalamos a frente parlamentar em defesa

do setor têxtil. Vários pronunciamentos foram feitos de lá e de cá, o Deputado Doutor

Viana de um lado e eu de outro, sempre em defesa desse extraordinário segmento.

Nesta noite não quero falar de crise nem quero questionar o que passamos, o que

passaremos  e  o  que  já  vivemos,  é  uma noite  de  festa,  de  alegrias  e de  grande

contentamento. Por essas razões, quero lhes falar com o meu coração, com a minha

alegria  enorme  em  acolhê-los,  em  nome  do  Presidente  Dinis  Pinheiro,  nesta

memorável  noite  que  com  certeza  ficará  gravada  na  história  de  cada  um  dos

senhores e das senhoras que sempre  testemunharam a  beleza familiar,  a  beleza

dessa extraordinária indústria que tanto dignifica Minas, o Brasil e o mundo.

Com 140 anos de tradição, a Cedro é uma das principais empresas têxteis do País,

com  capital  100%  brasileiro,  assegurando  a  qualidade  dos  seus  produtos,  a

excelência no atendimento e a expansão permanente do parque fabril, numa política

fundamentada em tradição, grande versatilidade e alta tecnologia.  Seguia o ano de

1872,  o cenário era  o lugar  chamado Tabuleiro Grande,  interior  de  Minas Gerais,

quando os irmãos Bernardo, Caetano e Antônio Cândido Mascarenhas começaram a

mudar o rumo da história da indústria no Brasil. Naquela época, apesar do tempo de

dúvidas  e  de  inquietações,  o  espírito  empreendedor  dos irmãos Mascarenhas fez

surgir,  num  ambiente  predominantemente  agrário,  a  oportunidade  para  um  setor

desconhecido de todos naquele período, o setor têxtil. No esplendor do século XIX,

com visão além do seu tempo, saltaram para aquela nova aventura de investir na

produção  têxtil  para  consumo  nacional,  uma  magnífica  escalada  para  o

desenvolvimento da atividade industrial no País.

O  reconhecimento  ao  trabalho  vigoroso  de uma ação  plena  de  pioneirismo fez

nascer assim no dia 12/8/1872, a Fábrica do Cedro, a primeira da então Província de

Minas Gerais a produzir em escala. Dois dos fundadores trabalharam com engorda

de  gado  e  posterior  comércio  de  sal  na  Fazenda  São  Sebastião  -  passagem

obrigatória das tropas que vinham da Corte em direção a Curvelo e Diamantina -,
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enfrentaram a Guerra do Paraguai e, mesmo assim, o tempo não demoveu a ideia do

jovem  Bernardo  Mascarenhas  de  montar  uma  fábrica  de  tecidos,  apesar  da

descrença do pai, o velho Antônio Gonçalves. Com o lucro do comércio de sal - este

abandonado depois de uma mudança de itinerário das tropas - Bernardo contou com

o apoio do irmão mais velho, Antônio Cândido, proprietário agrário e financista, que

entrou com parte do capital, desde que a fábrica fosse montada em Taboleiro Grande,

e não em Juiz de Fora. Condição aceita, em 1868 Bernardo Mascarenhas, Caetano

Mascarenhas e Antônio Cândido da Silva Mascarenhas criaram a firma Mascarenhas

Irmãos, cuja finalidade era a fabricação de tecidos, que se consolidou quatro anos

depois com a entrada em funcionamento da Fábrica do Cedro, fato este que marcou

o início da industrialização de Minas Gerais.

Em  23/1/1877,  a  Fábrica  da  Cachoeira  entra  em  funcionamento,  inicialmente

produzindo apenas fios, para em 3 de abril começar a produção de tecidos. Era a

segunda fábrica da família Mascarenhas que entrava em funcionamento na Província

de Minas Gerais. Não vou me delongar muito na história inicial, pois este privilégio

pudemos ver pelo vídeo e também soubemos pelos descendentes dos fundadores.

Eu só quero reforçar o valor do propósito daqueles irmãos pioneiros, valentes, que

não mediram esforços ao desbravar um novo segmento em nosso Estado. De lá para

cá, atravessamos o século XX, entramos no XXI e a Cedro e Cachoeira mostrou a

que veio, apesar da globalização e de todas as intempéries pelas quais o setor têxtil

passou  e  ainda  passa  nos  tempos  atuais.  Cresceu,  prosperou,  solidificou-se  em

tradição, profissionalismo e grande competência, fazendo parte da nossa história, de

Minas, do Brasil e do mundo.

O fato é que a Cedro adota um mecanismo de reciclagem constante e concorre em

igualdade de condições com os tecidos importados, sendo excelência em índigo, brim

e tecidos para profissionais, com 3.300 funcionários, 3.200 acionistas e capacidade

de produção de 180.000.000m² de tecidos por ano. Sediada em Belo Horizonte, a

empresa tem quatro fábricas localizadas nas cidades de Sete Lagoas, Caetanópolis e

Pirapora.  Possui  ainda duas  centrais  de distribuição,  localizadas  em Contagem e

Pirapora, totalmente informatizadas, que asseguram a excelência no atendimento ao

cliente em todo o Brasil ou no exterior, graças à competência dos seus servidores, a
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quem quero homenagear.

Desde 1983 a Cedro é mantenedora do Museu Têxtil Décio Mascarenhas, situado

na Fábrica do Cedro, em Caetanópolis, com acervo de mais de 1.000 peças, o mais

completo  museu  têxtil  do  País.  É  referência  para  estudantes,  historiadores,

estudiosos  e  empresários  do  setor.  Além  da  comunidade  local,  o  espaço  recebe

aproximadamente  1.500  visitantes  por  ano,  cumprindo  o  papel  de  preservar  e

perpetuar a história da indústria têxtil nacional.

Após um processo que durou mais de um ano e que contou com investimentos

acima de R$1.000.000,00, as Companhias Cedronorte e Santo Antônio, controladas

da  Cedro,  conseguiram  em  fevereiro  de  2005  a  certificação  ISO  14001,  sendo

atestadas como empresas que atuam com qualidade ambiental, respeitando o meio

ambiente em todos os setores onde trabalham. Depois da certificação, os membros

da equipe de gestão ambiental focalizam as demais unidades fabris de Caetanópolis

e  Sete  Lagoas.  Algumas  etapas  do  trabalho  são  a  formação  de  agentes

multiplicadores,  a  promoção  de  cursos  e  palestras  de  conscientização,  o

levantamento dos aspectos e impactos ambientais, a preparação de planos de ação e

a realização de obras de adequação das instalações.

Buscando manter um canal  aberto de comunicação com a comunidade para os

assuntos voltados para o meio ambiente,  a Cedro criou o Alô  Verde!  Com ele,  a

empresa  prioriza  a  discussão  de  questões  ambientais  e  a  conscientização  de

colaboradores, fornecedores, clientes, parceiros e a comunidade sobre a importância

da preservação da natureza. Além desse importante projeto de preservação do meio

ambiente,  nossa  homenageada  também  tem  investido  em  programas  sociais,  de

forma efetiva e vigorosa, juntamente com o Sesi, tais como o programa de inclusão

de  portadores  de  necessidades  desde  2002,  destacando-se  nessa  belíssima

responsabilidade social.

Além de tantas gestões sociais que a nossa homenageada tem realizado, quero

destacar a Banda de Música Santa Luzia, que desde sua fundação, em 1917, recebe

permanentemente o apoio da Cedro, e no momento atende mais de 40 crianças e

adolescentes por meio da escola de música. Banda cujos membros abrilhantam o

nosso evento hoje. Quero ressaltar ainda que a Cedro certificou seus produtos com o
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ISO 90012. Imbuída de uma visão permanente de ser a melhor empresa têxtil  do

Brasil  e  considerada,  historicamente,  a  primeira  companhia  com  capital  aberto

privado  do  País,  a  Cedro  está  permeada  pelo  reconhecimento  ao  testemunho

vigoroso da trajetória de uma empresa que realça, acima de tudo, o fundamento da

família,  reafirmando,  em  140  anos  de  existência  ininterrupta,  o  estreito

relacionamento que une todos os laços familiares, com vontade, com sentimento e

com amor.

Quero saudar o seu Diretor-Presidente, meu dileto e querido amigo Aguinaldo Diniz

Filho,  que conduz a Cedro e Cachoeira com todo empenho profissional,  em uma

exemplar  gestão,  marca  deixada  por  sua  herança  genética,  e  que  é  também

Presidente  reeleito  da  Associação  Brasileira  de  Indústria  Têxtil  -  Abit  -  e  Vice-

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -, que

tanto tem trabalhado por nós. Importante ressaltar e parabenizar o valor inestimável

desse profissional, que está há 43 anos ininterruptos na empresa, e é na sua pessoa

que cumprimento todos os funcionários da Cedro e Cachoeira. Já os ex-funcionários

e acionistas, gostaria de cumprimentar na pessoa do atual acionista da empresa, Sr.

Sílvio Diniz Pereira, que trabalhou na Cedro durante 51 anos e 10 meses, tendo sido

o seu Presidente entre os anos de 1977 a 2000, ou seja, 23 anos de uma magnífica

gestão.

São estas as nossas homenagens que fazemos a todos vocês, que realizaram ao

longo de 140 anos um trabalho sério, de origem familiar, que, com certeza, impõe-se

pela credibilidade, pelo respeito, trazendo a todo o povo de Minas, do Brasil  e do

mundo  a  credibilidade,  a  marca  de  140  anos.  Por  essas  razões  aqui  estamos

recepcionando-os,  olhando  para  todos  vocês  que,  de  uma  forma  ou  outra,

contribuíram para  essa trajetória.  Aqueles  que já  partiram nos  deixaram o  legado

maior, o legado da lealdade, do trabalho e da correção. São homens, mulheres, que,

nesse legado, deixaram esse fruto extraordinário para todos nós.

Assim, Dr.  Ratton e Dr.  Aguinaldo, quero homenageá-los. A Cedro tem recebido

grandes  homenagens.  Esta,  especialmente,  eu  e  o  Deputado  Doutor  Viana  a

preparamos para que o povo de Minas Gerais também possa abraçá-los e agradecer

por tudo que V. Exas. fizeram e têm feito pelo desenvolvimento de Minas. Parabéns a
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todos. Que esta data fique gravada no coração e no sentimento de todos os que

tiveram o prazer de conhecer, de viver e de estar com a Cedro. Boa noite.

Entrega de Placa

O  locutor  -  Neste  instante,  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  representando  o

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa, fará entrega aos Srs.

Aguinaldo Diniz Filho, Diretor-Presidente da Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e

Cachoeira,  e  Cristiano  Ratton  Mascarenhas,  Presidente  do  Conselho  de

Administração da companhia homenageada, de placa alusiva a esta homenagem. A

placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “A coragem de três irmãos fez

nascer,  em  1872,  a  Cedro,  empresa  que  atravessaria  os  marcos  dos  séculos

acumulando méritos pela qualidade de seus produtos e serviços e pela preservação

de seus valores. Raríssimas são as instituições que, como ela, são capazes de se

adaptar às vicissitudes das eras, conservando-se por tanto tempo como exemplo de

comprometimento,  responsabilidade,  transparência  e  integridade.  A  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais tem o orgulho de prestar esta homenagem à

Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, empresa que, com uma atuação

ininterrupta  de  140  anos,  presta  inestimável  contribuição  ao  desenvolvimento  do

Estado e do País”.

O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de convidar o funcionário Sílvio Diniz

Ferreira, ex-Diretor-Presidente nos anos de 1977 a 2000, para participar conosco, e

também o Conselheiro Doutor Viana.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Aguinaldo Diniz Filho

Exmos.  Srs.  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  representando  o  Presidente  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  Deputado Dinis Pinheiro; meu

caro  Cristiano Ratton  Mascarenhas,  Presidente do  Conselho de  Administração da

companhia;  Desembargador  José  Antonino  Baía  Borges,  2º-Vice-Presidente  do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; José Alves Viana, Conselheiro do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; meu prezado amigo Olavo Machado

Júnior,  Presidente da Fiemg; meu amigo Fábio  Guerra Lages,  Vice-Presidente da

ACMinas, representando o Presidente, Roberto Luciano Fagundes; Bruno Selmi Dei
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Falci,  Presidente da Câmara dos Diretores Lojistas de Belo Horizonte; senhoras e

senhores, boa noite.  Como Diretor-Presidente da Companhia de Fiação e Tecidos

Cedro  e  Cachoeira,  agradeço  à  Assembleia  Legislativa  do  nosso  Estado  a

homenagem que presta hoje à nossa empresa, das mais longevas, se não a mais, do

setor  industrial  do País. Legítimo representante da população, o Poder Legislativo

mineiro referenda um reconhecimento da sociedade a uma organização que, durante

140 anos, trabalhou com muito empenho em contribuir para o desenvolvimento do

Estado,  do  País,  gerando  renda  e  impostos  e  milhares  de  empregos  com

responsabilidade  socioambiental  e  as  melhores  práticas  de  gestão.  Tais

compromissos são reafirmados a cada dia na atitude empreendedora e dedicada dos

acionistas, executivos e colaboradores. São esses os protagonistas da trajetória de

conquistas e realizações da companhia, que reconhece ser o capital humano o seu

mais expressivo patrimônio. A todos vocês, o nosso reconhecimento e gratidão.

Foi  da  coragem,  da  iniciativa  e  do  ímpeto  realizador  que  a  empresa  nasceu,

materializando o sonho de seus fundadores, os irmãos Antônio, Bernardo e Caetano

Mascarenhas. Filhos do Major Antônio Gonçalves da Silva Mascarenhas e da Sra.

Policena  Moreira  da  Silva  Mascarenhas,  nasceram  e  residiram  na  Fazenda  São

Sebastião, berço histórico da companhia.

Foi no sertão de Minas, no século XIX, que nasceu a fábrica do Cedro, embrião da

Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira. Quase um século e meio depois,

cá estamos nós comemorando o 1400 aniversário de uma companhia com capital

100% brasileiro, que se consolidou como uma das mais importantes do setor têxtil

nacional, sempre fincada em terras de Minas Gerais.

Estamos honrando a tradição de Antônio, Bernardo e Caetano, cuja visão já era

muito  avançada.  Na gestão  empresarial,  eles  tinham práticas impensáveis  para a

época, conceitos hoje ensinados nas modernas escolas de administração. A Cedro

nasceu de pesquisas e estudos de mercado realizados por Bernardo, que lia nos

jornais  as  notícias  sobre  a  decadência  da  indústria  têxtil  da  Inglaterra  e  o

aniquilamento da produção de algodão nos Estados Unidos,  em consequência da

Guerra de Secessão. Ele e os irmãos perceberam a oportunidade para investir no

setor têxtil, indo além da tradição de homens voltados ao cultivo da terra.
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Logo  em  seguida  à  fábrica  do  Cedro,  em  23/1/1877,  entrava  em  operação  a

unidade da Cachoeira, fundada pelos irmãos Pacífico, Víctor, Francisco Mascarenhas

e  o  cunhado  Luiz  Augusto  Vianna  Barbosa.  Era  a  segunda  fábrica  da  família

Mascarenhas na Província de Minas Gerais. Poucos anos depois, em 4/4/1883, três

meses  após  a  publicação  do  decreto  que  regulamentou  a  Lei  das  Sociedades

Anônimas, surgiu, com a fusão da Fábrica do Cedro e da Fábrica da Cachoeira, a

Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, que, segundo Pedro Calmon, em

sua obra “História Social do Brasil”, foi a primeira sociedade por ações constituída no

novo regime. Antecipando-se em mais de 100 anos ao que hoje é uma prática normal

nos grandes grupos empresariais, os irmãos Mascarenhas convenceram-se de que,

com a união, teriam uma empresa de maior porte, menores custos, maior sinergia e

competitividade, com melhores condições de escala e participação no mercado. Uma

decisão de vanguarda e empresarialmente correta.

Vocacionada  ao  pioneirismo,  a  companhia  avança  ainda  mais,  com  exemplar

política de governança corporativa, expressão inexistente à época, porém já praticada

pela Cedro e Cachoeira. A companhia se antecipou em décadas na prática do que

hoje se denomina responsabilidade social. Foi a primeira a criar um regulamento para

os  operários  da  Fábrica  do  Cedro,  prevendo  direitos  e  obrigações.  Trata-se  do

embrião  dos  atuais  códigos  de  ética  nas  organizações  modernas.  Em  1874,  os

fundadores da Cedro e Cachoeira criaram, no âmbito da própria empresa, uma caixa

econômica, com o propósito de conscientizar os colaboradores sobre a importância

da poupança para situações de emergência e aposentadoria.

Os relatórios dos primeiros anos da empresa também revelam que ela mantinha

escolas do ensino fundamental para prover educação às famílias dos funcionários.

Antônio, Bernardo, Caetano, Pacífico, Víctor, Francisco Mascarenhas e Luiz Augusto

Vianna Barbosa edificaram uma organização consistente, avançada, produtiva, ética

e,  portanto,  longeva.  Seguiram-se  a  eles  os  atuais  e  antigos  dirigentes  e

colaboradores.  São tantos  que não poderia  citá-los  nominalmente,  mas  é justo  e

oportuno  expressar  nosso  reconhecimento  a  todos  os  que  dedicaram  e  dedicam

talento,  trabalho,  coragem,  inteligência,  competência,  desprendimento,  pertinácia,

dignidade, honradez, empenho e ação para que a companhia chegasse aos seus 140
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anos  de  atividade  ininterrupta.  Curvemo-nos  reverentes  em  homenagem  e  em

memória de todos.

Estamos  na  quinta  geração  da  família  Mascarenhas  na  direção  da  empresa.

Passado  e  presente  se  unem  na  tradição,  na  contemporaneidade,  na  visão

empresarial lúcida e moderna, levando a Cedro a integrar o seleto grupo de empresas

do Nível 1 em Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo. Devemos

muito desse sucesso aos acionistas, cuja sinergia com todos os princípios, crença no

trabalho e o empreendedorismo dos fundadores tem sido um dos grandes pilares de

sustentação  da  empresa.  Aos  nossos  acionistas,  o  nosso  mais  expressivo

reconhecimento.

A Cedro opera quatro áreas industriais e duas centrais de distribuição, localizadas

nos Municípios de Caetanópolis, Sete Lagoas, Contagem e Pirapora. Geramos mais

de 3 mil empregos diretos, que nos ligam a um universo de mais de 12 mil pessoas.

Conforme dito pelo Dr. Geraldo Magalhães Mascarenhas, saudoso Diretor-Presidente

da Companhia, em seu discurso, em 12/8/72, por ocasião da comemoração do nosso

centenário, a Fábrica do Cedro, em seu primeiro ano de trabalho, produziu 184.000m²

de tecido, evoluindo para 40.000.000m² à época do centenário. Hoje, passados 140

anos,  temos  uma  capacidade  instalada  para  produzir  172.000.000m²  por  ano.

Sabemos, porém, que precisamos melhorar continuadamente com inovação o nosso

“mix” de produtos, nossos serviços, nossa qualidade, produtividade e rentabilidade.

Temos nos mantido competitivos num mundo em que a crise econômica acirrou a

concorrência, restringiu mercados e nos expõe ao ataque de vorazes competidores

internacionais. Alguns deles, atuando de maneira desleal e predatória, com práticas

inconcebíveis  de  mercado,  tanto  interna,  quanto  externamente.  Por  isso,  nosso

empenho  tem  de  ser  cada  vez  maior:  mais  trabalho,  mais  inteligência  e  mais

comprometimento.

Exmos. Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, o governo tem agido

de  modo  correto,  ao  adotar  medidas  anticíclicas,  como  isenções  e  reduções

tributárias  para  incentivar  setores  da  indústria  mais  afetados  pela  concorrência

internacional. Do mesmo modo, é correta a paulatina redução dos juros e o ajuste do

câmbio, conforme se vem observando; porém, chegamos a uma conjuntura mundial
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em que já não há como postergar as reformas estruturais, ou seja, a reforma tributária

-  o  Brasil  tem  uma  das  mais  altas  cargas  tributária  do  mundo  -,  a  política,  a

trabalhista, a previdenciária  e a fiscal,  incluindo a revisão da máquina pública,  de

modo  que  seja  mais  enxuta  e  eficiente,  menos  burocrática  e  onerosa  para  a

sociedade.  Desse  modo,  teríamos  mais  recursos  para  investimentos  em

infraestrutura,  saúde  e  educação,  solucionando-se  alguns  gargalos  nacionais  e

diminuindo o custo da produção. Como exemplo, senhoras e senhores Deputados,

cito apenas um item do chamado “custo Brasil”. A tarifa de energia elétrica do País é

absurdamente a 3ª mais cara do Planeta.

Precisamos urgentemente de investimentos maciços em educação de qualidade,

universalizando-a  e  trazendo  oportunidades  iguais  a  todos  os  brasileiros.  Tais

medidas  são  indispensáveis  para  a  expansão  econômica,  viabilizando  nosso

desenvolvimento  sustentável,  gerando emprego e renda para  o nosso povo.  Para

tanto, é fundamental o império da ética e do zelo com a coisa pública. A sociedade já

não  pode  suportar  os  sucessivos  escândalos  de  corrupção  nem  permitir  que  a

impunidade faça a descrença tomar conta do cidadão.

Prezados parlamentares,  senhoras e  senhores,  em nome da família  Cedro,  dos

membros do conselho de administração, dos acionistas, dos Diretores e de nossos

colaboradores, reafirmo nossos agradecimentos à Assembleia Legislativa de Minas

Gerais,  às  excelentíssimas  e  aos excelentíssimos  parlamentares,  em especial,  ao

Deputado Dalmo Ribeiro e ao ex-Deputado Doutor Viana, recentemente empossado

como Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas do  nosso Estado,  que requereram esta

reunião  especial  em  homenagem a nossa  companhia.  Homenagens  como a  que

recebemos hoje nos estimulam ainda mais ante os nossos deveres e desafios. Nossa

história  secular  nos  impõe  responsabilidade  redobrada  com  a  sociedade  em  seu

sentido amplo e, particularmente, com nossos acionistas e colaboradores; por isso,

reiteramos aqui o compromisso de trabalho e ética selado pelos fundadores de nossa

companhia. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Ouviremos agora a banda de música Euterpe Santa Luzia, que, sob a

regência do maestro Valdomi Carneiro do Nascimento, apresentará a música “Amigos
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para Sempre”, de Andrew Lloyd Webber e Don Black.

- Procede-se à apresentação musical.

O Sr. Presidente - Mais uma vez, a Presidência agradece a honrosa presença dos

senhores e das senhoras e da banda, destacando a importância maior da história do

Parlamento  mineiro.  Peço  a  Deus  que,  daqui  a  10  anos,  estejamos  juntos

comemorando os 150 anos da Cedro e Cachoeira.

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumprido o objetivo da convocação,  a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã,

dia 28, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também

de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada

foi publicada na edição do dia 28/8/2012.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE THALES REZENDE COELHO ALVES PARA O

CARGO DE DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO - AGÊNCIA RMVA -, EM 21/8/2012

Às  14h25min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Liza  Prado

(substituindo a Deputada Rosângela Reis, por indicação da Liderança do BAM) e os

Deputados  Luiz  Henrique,  Carlos  Pimenta,  Adalclever  Lopes  e  Célio  Moreira,

membros da supracitada Comissão.  Está presente,  também, o Deputado Gustavo

Valadares.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Luiz  Henrique,

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 à arguição pública do Sr. Thales Rezende Coelho Alves,

indicado  pelo  Governador  do  Estado  ao  cargo  de  Diretor-Geral  da  Agência  de

Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço  -  Agência  RMVA -,  à

apreciação do parecer sobre a indicação e à discussão e votação de proposições da

Comissão.  A Presidência convida o Sr.  Thales  Rezende Coelho Alves para tomar

assento à mesa e concede a ele a palavra para sua explanação. A seguir, passa a
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palavra ao relator, Deputado Carlos Pimenta, e aos demais parlamentares presentes

para seus questionamentos, conforme consta nas notas taquigráficas. 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 indicação do Sr. Thales Rezende

Coelho  Alves  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da  Agência  de  Desenvolvimento  da

Região Metropolitana do Vale  do Aço -  Agência RMVA -,  em turno único  (relator:

Deputado Carlos Pimenta). 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, 21 de agosto de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Carlos Pimenta - Adalclever Lopes - Célio Moreira.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/8/2012

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Sebastião Costa, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente  também  o  Deputado  Duarte  Bechir.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios

dos  Srs.  José  Lindomar  Coelho,  Presidente  da  Subseção  de  Unaí  da  OAB-MG

(7/8/2012);  Leonardo  Cardoso  de  Magalhães  e  Thomas  de  Oliveira  Gonçalves,

respectivamente, membro da Comissão de Representação no Estado da Associação

Nacional dos Defensores Públicos Federais e Delegado Regional dessa Associação

(17/8/2012);  e  do  Fórum  Nacional  Permanente  de  Carreiras  Típicas  de  Estado

(17/8/2012). Passa-se à 2ª Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
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3.526, 3.529 e 3.531/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da Comissão. Foram recebidos

pelo Presidente, para posterior apreciação, requerimentos dos Deputados Lafayette

de Andrada em que requer seja realizada reunião de audiência pública para discutir a

situação da Comarca do Município de Rio Novo,  que está sem titular  e Defensor

Público,  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  requer  seja  solicitada  ao  Ministério  do

Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  agilidade  no  processo  de  autorização  de

realização do curso  de  formação dos  Policiais  Rodoviários  Federais.  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 agosto de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/8/2012

Às  10h15min,  comparece na  Sala  das  Comissões  o  Deputado Carlos  Mosconi,

membro da supracitada Comissão.  Estão presentes, também, os  Deputados Dinis

Pinheiro  e  Glaycon  Franco.  Havendo número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Dinis Pinheiro, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento

Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita

aos Deputados que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina à

coleta  de  assinaturas  para  apresentação  de  projeto  de  lei  de  iniciativa  popular

propondo o investimento de 10% da receita corrente bruta da União na saúde pública.

A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. José

Milton de Carvalho Rocha, Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete; José Ricardo

Sírio, Presidente da Câmara Municipal desse Município; a Sra. Ana Waldemira de

Paula Dornelles, Coordenadora de Atenção Primária à Saúde da Superintendência

Regional  de  Barbacena,  representando  o  Sr.  Antônio  Jorge  de  Souza  Marques,

Secretário de Estado de Saúde; os Srs. Alísson Thiago de Assis Campos, Assessor,

representando o Sr.  José Aluísio Neves da Silva, Diretor do Foro da Comarca de

Conselheiro Lafaiete; Vicente Augusto Sacramento Ferreira, Coordenador Local da
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Defensoria Pública,  representando a Sra.  Andréa Abritta  Garzon Tonet,  Defensora

Pública-Geral; Ângelo José Roncalli de Freitas, Presidente da Associação Mineira de

Municípios  e  Prefeito  Municipal  de  São  Gonçalo  do  Pará;  Erick  Nilson  Souto,

Presidente da Comissão de Advocacia Pública Municipal,  representando o Sr. Luís

Cláudio da Silva Chaves,  Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil  -  Seção

Minas Gerais - OAB-MG -; Pedro Alexandrino Pena Júnior, Presidente da subseção

da  OAB-MG  de  Conselheiro  Lafaiete;  Giuliano  Silva  Pedroso,  Presidente  da

Associação  Médica  de  Conselheiro  Lafaiete,  representando  o  Sr.  Lincoln  Lopes

Ferreira,  Presidente  da  Associação  Médica  de  Minas  Gerais;  Nilson  Albuquerque

Júnior, Conselheiro do Conselho Regional de Medicina - CRM-MG -, representando o

Sr. João Batista Gomes Soares, Presidente do CRM-MG; Marcos Bernardes Prates,

Administrador  do  Hospital  e  Maternidade  São  José,  representando  o  Sr.  Saulo

Converso  Lara,  Presidente  das  Santas  Casas  e  Hospitais  Filantrópicos  de  Minas

Gerais;  Bento  José  Oliveira,  Presidente  do  Sindicato  do  Comércio  Varejista  de

Conselheiro  Lafaiete,  representando  o  Sr.  Lázaro  Luiz  Gonzaga,  Presidente  da

Fecomércio;  José  César  da  Costa,  Presidente  da  Federação  das  Câmaras  de

Dirigentes Lojistas de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Deputado Dinis  Pinheiro faz suas considerações iniciais  e em seguida concede a

palavra aos Deputados Carlos Mosconi e Glaycon Franco, para suas considerações.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares  e  dos  convidados,  convoca os  membros  da  Comissão para  a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Doutor Wilson Batista - Hely

Tarqüínio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

DESIGNAÇÃO DE COMISSÕES

-  A Presidência  designou,  na  60ª  Reunião  Ordinária  da  2ª  Sessão  Legislativa
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Ordinária da 17ª Legislatura, os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 21.254, que altera a 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. Pelo BTR: efetivos -

Deputados Lafayette  de  Andrada e Zé Maia;  suplentes -  Deputados João Leite e

Dalmo Ribeiro Silva; pelo BAM: efetivo - Deputado Tiago Ulisses; suplente - Deputado

Gustavo Corrêa; pelo PT: efetivo - Deputado Ulysses Gomes; suplente - Deputado

Rogério  Correia;  pelo  PMDB:  efetivo  -  Deputado  Adalclever  Lopes;  suplente  -

Deputado Ivair Nogueira. (Designo. Às Comissões.)

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 243/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  o  projeto  de  lei  em tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.601/2010, institui o Dia de Combate ao Crack

no Estado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Aquela Comissão solicitou que o projeto fosse baixado em diligência à Subsecretaria

de Políticas sobre Drogas, da Secretaria de Estado de Defesa Social, para que esse

órgão se manifestasse sobre a matéria.

Analisado 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 receber parecer quanto ao

mérito, em cumprimento do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XI, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo visa a instituir o Dia de Combate ao Crack no Estado, a ser

comemorado anualmente em 19 de outubro. O projeto estabelece que nessa data o

poder  público  promoverá  eventos,  com  palestras  e  debates,  para  o  combate  ao

“crack”, para fins de conscientização da população nas escolas e em locais públicos,
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com a participação da sociedade civil e do Conselho Estadual Antidrogas - Conead.

O “crack” é uma substância derivada da cocaína, produzida em forma de pedras, a

partir  da  mistura  da  pasta-base  com  diversos  produtos  químicos.  É  uma  droga

estimulante do sistema nervoso central que, quando inalada, atinge o cérebro em 5 a

10 segundos,  provocando intensa euforia,  excitação,  insônia,  sensação de poder,

além  de  desorientação,  instabilidade  emocional  e  mania  de  perseguição.  Esses

efeitos podem durar de 15 a 20 minutos. Fisiologicamente, o “crack” provoca aumento

repentino  da  pressão  arterial  e  aceleração  dos  batimentos  cardíacos.  Seu  uso

frequente e prolongado pode ocasionar convulsões, coma, parada cardíaca e levar à

morte pelo comprometimento dos centros cerebrais que controlam a respiração.

Como  o  “crack”  tem  poder  estimulante  maior  que  o  da  cocaína,  causa  mais

rapidamente dependência extrema. Por isso, o usuário de “crack” fica em situação

ainda  mais  vulnerável  que  o  de  cocaína  e,  para  obtê-lo,  coloca-se  em  diversas

situações de risco, como exposição a relações sexuais desprotegidas e envolvimento

com atos infracionais e violência, o que leva a um comprometimento das relações

familiares e sociais.

A preocupação com relação ao uso de drogas, especialmente o "crack", é crescente

em nosso país, visto que, segundo estimativa feita em 2010, com base em dados do

censo  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatísticas  -  IBGE  -,  o  número  de

usuários hoje no Brasil está em torno de 1,2 milhão e a idade média para início do

uso da droga é 13 anos.

Desse modo, constata-se que o uso de drogas ilícitas e lícitas - como o álcool e

tabaco - é um grande problema de saúde pública. Além de provocar vários distúrbios

no  organismo dos  usuários,  o  consumo dessas  substâncias  tem  relação  direta  e

indireta com uma série de agravos à saúde, como acidentes de trânsito, agressões,

depressões clínicas e distúrbios de conduta, ao lado de comportamentos de risco.

Como os acidentes e a violência, muitas vezes decorrentes do uso de drogas, vêm

em 2º lugar no “ranking” das causas de óbito em geral e em 1º lugar das causas de

óbito entre pessoas de 10 a 49 anos de idade, percebe-se a gravidade do problema,

nem sempre revelada em toda a sua extensão nas estatísticas.

Tendo em vista o quadro mencionado, a proposição em análise tem por objetivo
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instituir data para promoção de ações de prevenção e combate ao uso de "crack" no

Estado. A Comissão de Constituição e Justiça, com base na resposta da Secretaria

de  Estado  de  Defesa  Social  à  diligência  baixada  a  esse  órgão,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Contudo, essa Comissão apresentou a Emenda nº 1, a fim de estabelecer o dia 26

de junho como o Dia Estadual de Combate ao Crack, conforme recomendação da

Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, que, em resposta à

diligência baixada a esse órgão, sugeriu que a data ora instituída coincidisse com a

Semana Estadual de Prevenção às Drogas, celebrada anualmente entre os dias 19 e

26 de junho, nos termos da Lei nº 16.514, de 22/12/2006.

Diante da relevância do tema, esta Comissão entende que a alteração proposta

pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  é  oportuna,  pois  poderá  contribuir  para

suplementar  as  ações  voltadas  para  o  combate  ao  “crack”  já  em  andamento  no

Estado. Acreditamos, pois, que esse fato justifica o nosso posicionamento favorável à

aprovação da matéria por esta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 243/2011 com a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Hely Tarqüínio - Doutor

Wilson Batista.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.875/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, o Projeto de Lei nº 2.875/2012 institui a

Semana Estadual de Conscientização do Doador de Medula Óssea e foi distribuído

às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que

apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao

mérito, em cumprimento ao disposto no art. 188, combinado com os arts. 190 e 102,
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XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento visa a instituir a Semana Estadual de Conscientização do

Doador de Medula Óssea, a ser comemorada, anualmente, na terceira semana do

mês de dezembro. Segundo o autor do projeto, o objetivo é ampliar o cadastro de

doadores de medula óssea, facilitando, assim, o tratamento de leucemia no Estado, e

conscientizar a população da importância da doação.

Em sua análise preliminar,  a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que,

apesar  de  não  haver  óbice  legal  à  tramitação  do  projeto,  era  necessária  a

apresentação da Emenda nº 1, dando nova redação ao art. 1º, adequando-o à técnica

legislativa.

A medula óssea é um tecido líquido-gelatinoso que ocupa o interior dos ossos. Nela

são produzidos os componentes do sangue: as hemácias (glóbulos vermelhos), os

leucócitos (glóbulos brancos) e as plaquetas. As hemácias transportam o oxigênio

dos pulmões para as células de todo o organismo e o gás carbônico das células para

os pulmões, a fim de ser expirado; os leucócitos agem no sistema de defesa dos

seres  vivos,  combatendo  as  infecções,  e  as  plaquetas  compõem  o  sistema  de

coagulação do sangue.

O transplante de medula óssea é indicado como parte do tratamento em algumas

doenças  sanguíneas,  como  a  anemia  aplástica  grave,  as  mielodisplasias  e

determinados  tipos  de  leucemia,  como  a  leucemia  mieloide  aguda,  a  leucemia

mieloide crônica e a leucemia linfoide aguda. Consiste na substituição de uma medula

óssea doente, ou deficitária, por células normais de medula óssea, com o objetivo de

reconstituição de uma nova medula saudável.  O transplante pode ser autogênico,

quando a medula vem do próprio paciente, ou alogênico, quando a medula vem de

um doador.

Para reunir informações - nome, endereço, resultados de exames e características

genéticas  -  de  pessoas  que  se  voluntariam  a  doar  medula  para  pacientes  que

precisam  do  transplante,  foi  criado  o  Registro  Nacional  de  Doadores  de  Medula

Óssea  -  Redome  -,  instalado  no  Instituto  Nacional  do  Câncer.  Um  sistema

informatizado cruza as informações genéticas dos doadores voluntários cadastrados
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no Redome com as dos pacientes que precisam do transplante. Quando é verificada

compatibilidade, a pessoa é convidada para realizar a doação.

Estudo publicado em 2008, nos “Cadernos de Cultura e Ciência” (Disponível em:

<http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/cadernos/article/view/11/11-45-1-PB>.  Acesso

em: 16 ago 2012), identificou que a solidariedade é o fator que motiva as pessoas a

doarem sangue ou medula óssea. Por outro lado, a falta de informação foi apontada

como fator determinante na decisão de ser ou não doador de medula óssea, uma vez

que o desconhecimento sobre o assunto interfere nessa decisão.

Embora o número de doadores voluntários tenha aumentado expressivamente nos

últimos anos, colocando o Brasil como detentor do terceiro maior banco de dados do

gênero no mundo, atrás apenas dos registros dos Estados Unidos e da Alemanha,

esse  número,  segundo  o  Ministério  da  Saúde,  ainda  é  insuficiente,  visto  que  a

probabilidade de se encontrar um doador compatível é de 1 em cada 100 mil. Nesse

sentido, consideramos imprescindível ressaltar a importância da doação de medula

óssea como esperança de cura para muitos pacientes  com produção anormal  de

células sanguíneas, contribuindo para o aumento dessas doações, em quantidade e

qualidade.

A matéria em exame encontra amparo na Lei nº 11.553, de 3/8/94, que estabelece

que  o  Estado  deverá  realizar  campanhas  periódicas  para  esclarecimento  da

população sobre a necessidade e a importância da doação de órgãos e sobre os

procedimentos necessários para se tornar um doador. Prevê ainda a manutenção de

cadastros atualizados de pacientes que necessitam de transplantes e de potenciais

doadores, a realização de estudos e debates sobre o tema e a criação de programas

de capacitação de profissionais da área da saúde que lidam com transplantes.

Portanto, considerando-se a deficiência ainda existente no número de doadores de

medula óssea e a importância desse composto orgânico para o tratamento de alguns

tipos de câncer e outras doenças do sangue, acreditamos que é necessária a atuação

permanente e conjunta do Estado e da sociedade, e para tal a proposição em análise

certamente poderá contribuir.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.875/2012 com a
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Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio,  relator  -  Doutor  Wilson  Batista  -

Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.262/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Associação Esporte Clube de Almas, com sede no

Município de Brumadinho.

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 3.262/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esporte Clube de Almas, com sede no Município de Brumadinho, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos,  que tem como escopo a difusão de atividades

sociais, cívicas, culturais e desportivas.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente do

futebol,  e  participa  de  competições  em  todas  as  modalidades  amadoras

especializadas, sempre zelando pelo cumprimento da legislação desportiva vigente.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os  jovens  podem  ser  influenciados  por  hábitos  prejudiciais,  que  geram  conflitos

internos  capazes  de  desvirtuar  valores  e  dificultar  a  aprendizagem,  o  esporte  se

reveste  de  indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao

desenvolvimento da sociedade.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
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Justiça,  tem  como  finalidade  adequar  a  denominação  da  entidade  ao

consubstanciado em seu estatuto.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela referida Associação,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.262/2012, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.286/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  da  Deputada Rosângela  Reis,  o  projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Esporte  Clube  Gouveia,  com  sede  no

Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.286/2012 pretende declarar de utilidade pública o Esporte

Clube Gouveia, com sede no Município de Ipatinga, pessoa jurídica de direito privado,

sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a  difusão  de  atividades  sociais  e

desportivas.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente do

futebol amador, além de promover festividades e torneios desportivos.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os  jovens  podem  ser  influenciados  por  hábitos  prejudiciais,  que  geram  conflitos

internos  capazes  de  desvirtuar  valores  e  dificultar  a  aprendizagem,  o  esporte  se
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reveste  de  indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao

desenvolvimento da sociedade.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pelo  Esporte  Clube

Gouveia em prol do desenvolvimento saudável dos jovens de Ipatinga, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.286/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.308/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do  Deputado Tadeu Martins  Leite,  o  projeto  de  lei  em epígrafe  visa

declarar de utilidade pública o Instituto de Saúde Auditiva Norte de Minas - ISA Norte

-, 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 3.308/2012 pretende declarar de utilidade pública o Instituto de

Saúde Auditiva Norte de Minas -  ISA Norte -,  com sede no Município de  Montes

Claros, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo

prestar  assistência  social  na  área  da  saúde,  de  forma  preventiva,  educativa  e

inclusiva.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  promove  a  habilitação  e  a

reabilitação  de  pessoas  com  deficiência  auditiva  e  sua  integração  na  vida

comunitária;  realiza  campanhas  de  prevenção,  tratamento  e  controle  de  doenças

auditivas;  presta  assistência  psicossocial  e  psicopedagógica  a  pessoas  com

deficiência; desenvolve ações educativas, culturais e sociais em benefício de seus
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assistidos; luta pela proteção da família, da maternidade, da infância, da adolescência

e da velhice; apoia a capacitação de recursos humanos na área da saúde; incentiva o

voluntariado e combate a pobreza.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pelo Instituto em prol dos deficientes

auditivos,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.308/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Doutor Wilson Batista, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.362/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação de Pais Alunos da Escolinha de Futebol da

Mocidade Independente de Moeda - Mimo -, com sede no Município de Moeda.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/8/2012  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 3.362/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais Alunos da Escolinha de Futebol da Mocidade Independente de

Moeda - Mimo -, com sede no Município de Moeda.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 14, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores,  Conselheiros  e associados não serão

remuneradas; e, no art. 28, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  com  registro  no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.362/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão- Glaycon Franco

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.373/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública  a Associação Comunitária  dos  Moradores do  Distrito  de Córrego

D'Antas, com sede no Município de São Pedro do Suaçuí.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/8/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.373/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores do Distrito de Córrego D'Antas, com sede no

Município de São Pedro do Suaçuí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 30, § 2º, e no

art. 46, que os seus dirigentes não serão remunerados; e, no art. 45, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

legalmente constituída e registrada.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.373/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Glaycon  Franco  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.385/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Anselmo José Domingos,  o projeto de lei  em tela  visa

declarar de utilidade pública a Universidade Brasileira de Artes Marciais Interestilos e

Terapias Orientais - Ubamito -, com sede no Município de Juatuba.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/8/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.385/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Universidade Brasileira de Artes Marciais Interestilos e Terapias Orientais - Ubamito -,

com sede no Município de Juatuba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 14, parágrafo

único,  que  as  atividades  de  seus  dirigentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios; e, no art. 29,

parágrafo  único,  que,  na  hipótese  de sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente

reverterá em benefício de entidade congênere com fins idênticos ou semelhantes aos

da instituição dissolvida e registro no Conselho Nacional ou Municipal de Assistência

Social.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  de  lei  em  análise,

apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º,

com a finalidade de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.385/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a 1ª  Universidade Brasileira de Artes

Marciais  Interestilos  e  Terapias  Orientais  -  Ubamito -,  com sede no Município  de

Juatuba.”.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Glaycon

Franco

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.386/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação de Beisebol e Softbol de Belo Horizonte - ABSBH -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/8/2012 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 3.386/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Beisebol  e  Softbol  de  Belo  Horizonte  -  ABSBH  -,  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.  56,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, de fins não lucrativos e econômicos, com personalidade jurídica e registro

no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública; e, no art. 62, que

as atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer gratificação, benefício ou vantagem.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.386/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.390/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar  de utilidade pública a  Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas  de

Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/8/2012 e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.390/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Federação  das  Câmaras  de  Dirigentes  Lojistas  de  Minas  Gerais,  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.  29,  que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 98,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere de fins não econômicos, reconhecida pelo poder público.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade

de  adequar  a  denominação  da  entidade  ao  consubstanciado  no  art.  1º  de  seu

estatuto.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.390/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fe deração  das  Câmaras  de

Dirigentes Lojistas do Estado de Minas Gerais - FCDL-MG -, com sede no Município

de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  Glaycon Franco -  André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 644/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Doutor  Viana, o projeto de lei  em epígrafe, oriundo do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.011/2009, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

colocação de dispositivos para interromper o processo de sucção em piscinas e dá

outras providências”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

A Comissão de Segurança Pública, em análise de mérito, opinou pela aprovação da

matéria na forma do Substitutivo n° 2, que apresent ou.

Segue agora a matéria a esta Comissão para receber parecer nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  tela  pretende  determinar  a  instalação  de  dispositivo  para

interromper o processo de sucção em piscinas de uso coletivo localizadas em clubes,

condomínios, hotéis, academias e entidades assemelhadas, com o objetivo de evitar

acidentes.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que  apresentou,  o  qual  aperfeiçoa  a  nomenclatura  utilizada  na  norma  para  a

classificação  das  piscinas  de  uso  coletivo,  exclui  artigo  que  traz  obrigações  ao

Executivo e prevê penalidades para infratores, entre outras alterações.

A Comissão de Segurança Pública, em análise de mérito, opinou pela aprovação da

matéria na forma do Substitutivo n° 2,  que apresent ou.  Na justificativa,  a referida

comissão ressaltou que o sistema proposto no Substitutivo nº 1, qual seja a instalação

de mecanismo de interrupção do processo de sucção nas piscinas, não é suficiente

nem adequado para se evitar acidentes. Asseverou, portanto, a necessidade de se

observar, no sistema hidráulico das piscinas, quesitos como a velocidade de sucção

da água e o número mínimo de drenos por motobombas, ambos incluídos na NBR n°

10.339,  da  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  -  ABNT.  Além  disso,  no

entendimento daquela Comissão, o referido substitutivo “(...)  ratifica a limitação de

abrangência do projeto, que não alcança as piscinas privativas (domésticas), o que

não se justifica”, devendo a medida proposta destinar-se a todos, de forma irrestrita.

O Substitutivo n° 2, portanto, além de incluir algu mas das regras mencionadas acima

estende a obrigação às piscinas domésticas, concedendo prazo de 180 dias para a

adequação das piscinas construídas no Estado.

Passemos agora à análise desta Comissão.

As  disposições  contidas  no  Substitutivo  n° 2,  que  o brigam  a  reforma,  em  seis

meses,  das  piscinas  já  construídas  no  Estado  de  Minas  Gerais  e  estendem  a

obrigatoriedade para todas as piscinas, de uso coletivo ou doméstico, públicas ou

privadas,  evidenciam  o  caráter,  no  linguajar  americano,  de  “panic  legislation”,  ou

“legislação de pânico” da proposição em tela.

A chamada “legislação de pânico” ocorre quando situações de grande comoção

social, como acidentes ou catástrofes ensejam a criação de leis e regulamentos de

caráter autoritário e abusivo em relação aos princípios sustentadores do Estado de

direito.  Em geral,  tais  normas,  apesar  de  objetivarem um bom resultado,  acabam

gerando consequências não intencionais e não desejadas pelo legislador.

Ora, no caso em tela, não se deve obrigar as pessoas a reformar suas próprias

casas para a adoção de um sistema específico em suas piscinas domésticas, sob
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pena  de  grave  afronta  ao  princípio  da  liberdade  individual,  da  propriedade  e  da

irretroatividade da lei.  A casa,  asilo  inviolável,  não poderia  sequer  ser  fiscalizada,

como  quer  o  substitutivo  mencionado,  sem  expedição  de  uma  ordem  judicial.

Estaríamos, assim, diante de situação em que o Judiciário se ocuparia da expedição

de  mandados  para  que  fiscais  adentrassem  as  residências  e,  coercitivamente,

retirassem de suas piscinas os respectivos donos, interditando-as sob os auspícios

do  “nanny-state”,  o  “Estado-babá”,  caso  não  obedecessem  às  normas  de  vazão

d'água, número de drenos, distâncias mínimas, entre outras exigências.

Afora tais considerações principiológicas, deve-se ressaltar que as regras propostas

em  ambos  os  substitutivos  e  no  projeto  original  são atualmente  irrelevantes  para

nosso  ordenamento  jurídico,  por  já  estarem  satisfeitas  em  legislação  federal

direcionada aos produtores e fornecedores de serviços para piscinas. Conforme art.

39, VIII, da Lei Federal nº 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor - CDC:

“Art. 39 (...)

VIII  -  É  vedado  ao  fornecedor  de  produtos  ou  serviços,  locar,  no  mercado  de

consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos

órgãos  oficiais  competentes  ou,  se  normas  específicas  não  existirem,  pela

Associação  brasileira  de  Normas  Técnicas  ou  outra  entidade  credenciada  pelo

conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);”.

Ora,  a  NBR nº  10.339  já  estabelece,  em regulamento  similar  ao  proposto  pela

Comissão de Segurança Pública, a velocidade máxima de sucção e o número mínimo

de drenos por motobomba. Em outras palavras, o legislador já se ocupou desse tema,

que já é tratado em âmbito nacional. Desse modo, os produtos hoje oferecidos no

mercado já possuem o padrão determinado, ficando de fora apenas aquelas piscinas

construídas anteriormente à normatização.

Ressaltamos que tais normas técnicas, ao harmonizarem e obrigarem o uso de uma

técnica  específica,  podem  contribuir,  em  longo  prazo,  para  o  enrijecimento  das

tecnologias antissucção, limitando o desenvolvimento de soluções alternativas para

esse  problema.  Não  obstante,  trata-se  de  um  meio  menos  pernicioso  para  o

estabelecimento de padrões que uma lei estadual, rígida e perene, pois essas normas

passam por  um processo amplo de discussão por  especialistas,  setor  produtivo e
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demais  interessados.  Tal  processo  contribui  para  sua  melhor  adequação  aos

problemas  de  natureza  técnica,  para  os  quais  não  pode  o  legislador  ordinário

pretender conhecer a melhor solução, ainda mais de forma perene e local.

Não  seria  adequado,  portanto,  que a  norma mineira  venha a  se  diferenciar  da

nacional, obrigando produtores e fornecedores a oferecer produtos e serviços para

piscinas com critérios específicos para o Estado de Minas Gerais. O que veríamos

acontecer nesse caso seria a escassez de tais produtos no Estado, uma vez que a

produção  apenas  para  o  mercado  local  seria  antieconômica,  obrigando  os

consumidores mineiros a recorrer ao mercado paralelo ou,  talvez,  a formas ainda

mais inseguras de instalação de piscinas.

Por  último,  quanto  à  análise  financeira  que  cabe  a  esta  comissão  proceder,

destacamos que a proposição em tela cria despesa para o erário, devendo portanto

se submeter às regras impostas pela legislação que disciplina a matéria financeira-

orçamentária. A  Lei  Complementar  Federal  n°  101,  de  2000,  a  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal  -  LRF  -,  determina  que  a  criação,  a  expansão  ou  ao

aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem aumento da despesa serão

acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

devam entrar em 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 - LOA - e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de

Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Tais  determinações  não  foram  obedecidas,  visto  que  não  foram  juntados

documentos  comprobatórios  da  origem  dos  recursos  necessários  para  a

implementação das medidas propostas no caso das  piscinas  de  uso coletivo  sob

administração do Estado de Minas Gerais, nem a estimativa do impacto financeiro-

orçamentário da proposição.  Dessa forma,  a proposição em análise não encontra

respaldo legal, não podendo, portanto, prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em  face  dos  argumentos  expostos,  somos  pela  rejeição  do  Projeto  de  Lei  nº

644/2011.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2012.
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Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Doutor Wilson Batista - Paulo Lamac.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.714/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe objetiva

definir  os direitos  dos usuários  dos serviços e das ações de saúde no âmbito do

Estado e dá outras providências .

A matéria foi  publicada no “Diário  do Legislativo”  de 1°/12/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e

das ações de saúde no Estado e consolida, em um só instrumento legal, os direitos

dos  usuários  do  Sistema Único  de  Saúde  -  SUS -,  consagrados  na  Constituição

Federal e em leis esparsas, de forma a facilitar o pleno conhecimento, por parte da

sociedade, desses direitos, bem como o seu exercício.

Matéria  semelhante  tramitou  nesta  Casa,  sob  a  forma  do  Projeto  de  Lei  nº

372/1999, o qual dispunha sobre o direito dos usuários dos serviços e das ações de

saúde no Estado e dava outras providências. Naquela oportunidade, esta Comissão

exarou  parecer  concluindo  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da

matéria,  com  as  emendas  que  apresentou,  em  razão  dos  vícios  de

inconstitucionalidade que comprometiam a proposta original. Aprovada em 2º turno,

na forma do vencido em 1º turno, a proposição, no entanto, não foi transformada em

norma jurídica, em virtude de veto total oposto pelo então Governador do Estado. Em

agosto de 2002, foi reapresentado o projeto nesta Casa, sob o nº 2.314/2002. No

entanto, o próprio autor, em 8 de outubro do mesmo ano, apresentou requerimento

solicitando a retirada de tramitação do referido projeto. Finalmente, em 20/2/2003, foi

publicado o Projeto de Lei nº 2/2003, também dispondo sobre os direitos dos usuários

dos serviços e das ações de saúde no Estado, proposição que logrou êxito em sua
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tramitação nesta Casa e foi transformada na Lei nº 16.279, de 20/9/2006.

A matéria  se  insere  no  domínio  de  competência  legislativa  estadual,  a  teor  do

disposto no art. 24, XII, da Norma Constitucional, segundo o qual compete à União,

aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social,

proteção  e  defesa  da  saúde,  sendo  comum  entre  as  três  esferas  de  governo  a

competência material sobre assuntos de saúde.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,  nada há que

impeça  esta  Casa  Legislativa  de  fazê-lo,  porquanto  inexiste  norma  constitucional

instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria objeto da proposição.

A assistência  à  saúde,  com  o  advento  da  Constituição  da  República  de  1988,

passou por  grandes  mudanças do ponto  de  vista jurídico.  A saúde passou a  ser

reconhecida como uma questão de relevância pública e como um direito dotado de

uma abrangência que ultrapassa o aspecto médico-assistencial.

Conforme disposto no “caput” do art. 198 da Carta da República, “as ações e os

serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada  e

constituem  um  sistema  único”,  organizado  de  acordo  com  as  diretrizes  de

descentralização,  de  atendimento  integral  à  população,  priorizadas  as  ações  de

prevenção e de participação da comunidade".

As mudanças no sistema de saúde instituídas pela Constituição de 1988 foram

consubstanciadas  na  Lei  nº  8.080,  de  19/9/1990,  a  Lei  Orgânica  da  Saúde,  que

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Essa lei enfatiza os

princípios e regulamenta as disposições gerais para o sistema de saúde proposto no

já mencionado “caput” do art. 198 da Carta Magna, o SUS, destinado a estabelecer

condições  que  assegurem  o  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços

públicos de  saúde.  O SUS é  definido  como um sistema único,  que obedece aos

mesmos princípios em todo o território nacional,  sob a responsabilidade, em cada

esfera, dos governos federal, estadual e municipal. Nesse sistema, a predominância

do interesse de uma pessoa de direito público não deverá excluir a obrigação de uma

outra.

Três princípios básicos norteiam o sistema: a universalidade, pela qual a saúde é
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concebida como direito de todo cidadão e como um dever do Estado; a equidade,

segundo  a  qual  as  diferenças  individuais  não  podem  ser  impedimentos  para  o

consumo de bens e serviços públicos de saúde; a integralidade, de acordo com a

qual as ações de saúde não devem ser compartimentalizadas, mas compostas por

atividades  integradas.  Com  a  norma  geral  citada,  o  projeto  em  estudo  está  em

harmonia.

O projeto está em harmonia, também, com a Lei Federal nº 5.991, de 17/12/1973,

que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos

farmacêuticos e correlatos, e com a Lei Federal nº 6.360, de 23/9/1976, que dispõe

sobre  a vigilância  sanitária  a  que ficam sujeitos  os  medicamentos,  as  drogas,  os

insumos  farmacêuticos  e  correlatos,  os  cosméticos,  saneantes  e  outros  produtos,

normas estas que, juntamente com os seus respectivos decretos regulamentadores,

foram recepcionadas pela Constituição Federal, uma vez que estão em consonância

com as disposições do seu art. 197.

O  projeto  está  de  acordo,  ainda,  com  as  normas  contidas  no  Código  de  Ética

Médica, aprovado pela Resolução do Conselho Federal  de Medicina nº  1.931, de

17/9/2009.

De acordo com os argumentos apresentados, não vislumbramos óbices de natureza

jurídico-constitucional à tramitação da matéria nesta Casa. Todavia, o conteúdo da

maioria dos dispositivos do projeto em análise já se encontra inserido no texto da Lei

nº  16.279,  de 20/7/2006.  Dessa forma,  apresentamos o Substitutivo nº  1  ao  final

deste parecer, acrescentando ao art. 2º da Lei nº 16.279, de 20/7/2006, o conteúdo

da alínea “d” do inciso X e o inciso XI do art. 2º do projeto em análise, dispositivos

que inovam o mundo jurídico e merecem prosperar.

O primeiro dos dispositivos inovadores que propomos acrescentar à mencionada lei

define como direito dos usuários dos serviços de saúde receber receitas com o “nome

do profissional e seu número de registro no órgão de controle e regulamentação da

profissão”.  Trata-se  de  uma exigência  já  prescrita  no  art.  11  do  Código  de  Ética

Médica, que veda ao médico receitar sem a devida identificação de seu número de

registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição. Tal exigência é coerente

com  o  princípio  de  razoabilidade,  inscrito  no  “caput”  do  art.  13  da  Constituição
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Estadual, por propiciar maior transparência à relação entre os usuários do serviço de

saúde e os prestadores desse serviço.

Já o segundo dos dispositivos inovadores do projeto em análise define como direito

dos  usuários  do  serviço  de  saúde  “conhecer  a  procedência  do  sangue  e  dos

hemoderivados e poder verificar, antes de recebê-los, os carimbos que atestaram a

origem, sorologias efetuadas e prazo de validade”. Embora a alínea “b” do inciso XI

do art.  2º  da  lei  que se  pretende alterar  por  meio  do  substitutivo  apresentado já

obrigue a anotação no prontuário do paciente do registro da quantidade de sangue

recebida e dos dados que permitam identificar a sua origem, as sorologias efetuadas

e o prazo de validade, o comando não é suficientemente claro quanto ao direito a

informações sobre a procedência e demais dados dos hemoderivados. Esse direito

está em consonância com a Lei Federal nº 10.205, de 21/3/2001, que regulamenta o

§  4o  do  art.  199  da  Constituição  Federal,  relativo  à  coleta,  processamento,

estocagem, distribuição e aplicação do sangue, seus componentes e derivados. O

inciso  VIII  do  seu  art.  14  fixa  como  princípio  da  Política  Nacional  de  Sangue,

Componentes e Hemoderivados o “direito à informação sobre a origem e procedência

do  sangue,  componentes  e  hemoderivados,  bem  como  sobre  o  serviço  de

hemoterapia responsável pela origem destes;”.

Entendemos,  portanto,  que  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  contribui  para  o

aperfeiçoamento  da  legislação  em  vigor  na  forma  do  Substitutivo  n°1,  que

apresentamos a seguir.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.714/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o inciso X e acrescenta o inciso XI-A ao “caput” do art. 2º da Lei nº 16.279, de

20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos

serviços públicos de saúde no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso X do “caput” do art. 2º Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, passa

a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 2º - (…)

X - receber as receitas digitadas ou em letra legível,  com o nome genérico das

substâncias prescritas, sem a utilização de códigos ou abreviaturas, e com o nome do

profissional,  sua  assinatura  e  seu  número  de  registro  no  órgão  de  controle  e

regulamentação da profissão;”.

Art.  2º  -  Fica  acrescentado ao “caput”  do  art.  2º  da  Lei  nº  16.279,  de  2006,  o

seguinte inciso XI-A:

“Art. 2º - (...)

XI-A -  conhecer  a  procedência  dos  hemoderivados  e  ser  autorizado a  verificar,

antes de recebê-los, os carimbos que atestaram a origem, sorologias efetuadas e

prazo de validade.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Gustavo Valadares - André

Quintão - Luiz Henrique - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.818/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe visa

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guaranésia  o  imóvel  que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/2/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 13/3/2012, esta relatoria solicitou que a proposição fosse baixada em diligência

à  Secretária  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  ao  Prefeito  Municipal  de

Guaranésia, para que se manifestassem sobre a matéria.

De posse das respostas, passamos à análise do projeto.
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Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  2.818/2012 de autorizar  o Poder Executivo a doar  ao

Município de Guaranésia imóvel com área de 3.240m², situado nesse Município, e

registrado sob o nº 4.848, a fls. 281 do Livro 3-M, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Guaranésia.

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 destinado ao funcionamento de órgãos públicos, tais como os Departamentos de

Saúde, de Assistência Social, de Esporte e Lazer, entre outros.

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 três anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,

por meio da Nota Técnica nº 676/2012, manifestou-se favoravelmente à alienação

pretendida, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação, órgão que detém o

vínculo do imóvel, não tem projetos para sua utilização.

Ademais,  o  Prefeito  Municipal  de  Guaranésia,  por  meio  do  Ofício  nº  69/2012,

declarou  sua  aquiescência  ao  negócio,  destacando  que  a  doação  é  de  extrema

importância para o Município.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  de  lei  em  análise,

apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda no 1, que tem o objetivo de adequar

o art. 1º à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.818/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Guaranésia

imóvel  com  área  de  3.240m2  (três  mil  duzentos  e  quarenta  metros  quadrados),

situado nesse Município, e registrado sob o nº  4.848, a fls.  281 do Livro 3-M, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaranésia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de órgãos públicos.”.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Glaycon  Franco,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão - Gustavo Valadares

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.848/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de São Gotardo o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/2/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 13/3/2012, o relator solicitou que a proposição fosse baixada em diligência à

Secretária  de  Estado de  Planejamento  e  Gestão e  ao  Prefeito  Municipal  de  São

Gotardo, para que se manifestassem sobre a matéria.

De posse das respostas, passamos à análise do projeto.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  2.848/2012 de autorizar  o Poder Executivo a doar  ao

Município de São Gotardo imóvel com área de 2.000m², situado no local denominado

Guarda dos Ferreiros, naquele Município, e registrado sob o nº 28.730 do Livro 3-AF,

no Cartório de Registro de Imóveis de São Gotardo.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de
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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 destinado à ampliação do cemitério municipal.

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 a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,

por meio da Nota Técnica nº 666/2012, manifestou-se favoravelmente à alienação

pretendida, uma vez que não existem, por parte do Estado, projetos para a utilização

do referido imóvel.

Ademais,  o  Prefeito  Municipal  de  São Gotardo,  por  meio  do  Ofício nº  89/2012,

declarou sua aquiescência  ao  negócio,  ressaltando a  importância  da  área para o

Município.

Dessa forma, não há óbice à tramitação da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.848/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.095/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei  em epígrafe “autoriza o

Poder  Executivo  a  aplicar  multas  às  entidades  de  prática  esportiva  de  qualquer

natureza ou modalidade em razão de ilícitos praticados por  seus torcedores e dá
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outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  tem  por  objetivo  estabelecer  penalidades  para  as

entidades de prática  esportiva  de  qualquer  natureza  ou  modalidade em razão  de

ilícitos  praticados  por  seus  torcedores.  De  acordo com  o  art.  1º,  a  entidade que

permitir,  incentivar,  colaborar  ou  deixar  de  coibir  ilícitos  praticados  por  seus

torcedores ficará sujeita  às  seguintes  penalidades:  I  -  advertência;  II  -  multa;  III  -

suspensão de repasses de verbas públicas ou incentivos fiscais estaduais por até

seis meses.

O § 1º do art. 1º do projeto prevê que caracteriza ilícito a promoção de tumulto, a

prática  ou  a  incitação  da  violência,  bem  como  a  invasão  de  local  restrito  aos

competidores, árbitros, fiscais, dirigentes, organizadores ou jornalistas. O § 2º dispõe

que a advertência somente será aplicada quando o ilícito não for consumado e não

houver vítimas ou danos patrimoniais. Segundo o § 3º, a multa será aplicada quando

a entidade for reincidente ou no caso de haver vítimas ou danos patrimoniais e terá o

valor de 1.000 a 10.000 Unidades Fiscais de Referência - Ufirs -, sendo graduada de

acordo com a gravidade da infração, a natureza do evento e a condição econômica

da entidade, mediante processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa

e contraditório. Nos termos do § 4º, a suspensão de repasses de verbas públicas será

aplicada,  sem  prejuízo  da  multa,  na  hipótese  de  reiterado  descumprimento  das

disposições desta lei. Por fim, o § 5º do art. 1º determina que tais disposições legais

se aplicam às torcidas organizadas, definidas no art. 39-A da Lei Federal nº 10.671,

de  15/5/2003  (Estatuto  do  Torcedor),  incluído  pela  Lei  Federal  nº  12.299,  de

27/7/2010, no que concerne aos seus membros ou associados.

Segundo a justificação do autor, os recentes episódios de violência protagonizados
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por torcedores demonstram a necessidade de o poder público adotar medidas ainda

mais enérgicas para combatê-la. Ele ressalta que a experiência tem demonstrado que

uma das formas mais eficazes de coibir práticas ilícitas é a instituição de multa ou

prestação  pecuniária,  pois  a  diminuição  patrimonial  do  infrator  é,  na  maioria  das

vezes, a sua principal preocupação.

No que diz respeito aos aspectos jurídico-constitucionais, os quais compete a esta

Comissão analisar, entendemos que a proposição institui norma relativa ao desporto,

matéria de competência concorrente da União e dos Estados, nos termos do art. 24,

inciso IX, da Constituição da República. Desse modo, compete à União estabelecer

as normas gerais e aos Estados suplementá-las.

A União, no uso de sua competência para a edição de normas gerais, editou a Lei

Federal n° 10.671, de 15/5/2003, que dispõe sobre o  Estatuto de Defesa do Torcedor,

com  regras  sobre  o  juizado  do  torcedor,  os  direitos  do  torcedor,  as  torcidas

organizadas, entre outras. No seu art. 1°, a referi da lei dispõe que “a prevenção da

violência nos esportes é de responsabilidade do poder público, das confederações,

federações, ligas, clubes, associações ou entidades esportivas, entidades recreativas

e associações de torcedores,  inclusive  de seus respectivos  dirigentes,  bem como

daqueles que, de qualquer forma, promovem, organizam, coordenam ou participam

dos eventos esportivos”.

No art. 37 do Estatuto do Torcedor, estão previstas diversas sanções às entidades

de administração do desporto, à liga ou à entidade de prática desportiva que violar ou

de qualquer forma concorrer para a violação do disposto na referida lei. Entre elas,

estão, por exemplo, a destituição ou suspensão de dirigentes e o impedimento de

gozar de benefício fiscal federal.

De acordo com o § 2º  do art.  37,  a União,  os Estados, o Distrito Federal  e os

Municípios poderão instituir, no âmbito de suas competências, multas em razão do

descumprimento do  disposto  no Estatuto do  Torcedor.  Assim,  a  própria  legislação

federal permite a todos os entes da Federação a instituição de outras penalidades

pelo descumprimento de suas disposições.

Portanto,  não  vislumbramos  óbices  à  tramitação  da  matéria  nesta  Casa.

Apresentamos,  porém,  duas  emendas  a  fim  de  adequar  a  proposição  à  técnica
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legislativa. A primeira objetiva retirar a menção a Ufirs, adaptando o § 3º do art. 1º à

legislação estadual que se utiliza da Unidade Fiscal  do Estado de Minas Gerais -

Ufemg.

Além disso, entendemos desnecessária a previsão do art. 2º da proposição, que

dispõe que, aplicada a multa e não paga, será ela inscrita na dívida ativa do Estado e

cobrada nos moldes da legislação pertinente,  porque não representa inovação no

ordenamento jurídico.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei  nº  3.095/2012 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir

redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao § 3º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º (...)

§ 3º - A multa será aplicada quando a entidade for reincidente ou no caso de haver

vítimas ou danos patrimoniais e terá o valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais) a 10.000 (dez mil) Ufemgs, graduada de acordo com a

gravidade da infração, a natureza do evento e a condição econômica da entidade,

mediante  processo  administrativo  em  que  seja  assegurada  ampla  defesa  e

contraditório.”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 2º.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique - Glaycon

Franco - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.160/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, a proposição em epígrafe “dispõe

sobre  equipamento  obrigatório  a  ser  implementado  em  coletivos  urbanos

intermunicipais”.



812
____________________________________________________________________________

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/5/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transportes,  Comunicação  e  Obras

Públicas para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A  proposição  sob  comento  obriga  as  concessionárias  de  transporte  coletivo

intermunicipal por ônibus a implementar bagageiro nesses veículos para utilização

dos passageiros. O projeto estabelece que o bagageiro deverá ser instalado de forma

a atender a totalidade de passageiros em pé e assentados, além de determinar que

as dimensões, materiais utilizados e características desses bagageiros serão tratados

em regulamento.

A  proposta  legislativa  determina  ainda  que  a  responsabilidade  pelos  objetos

colocados nos bagageiros é exclusiva dos proprietários e fixa o prazo de 90 dias para

a vigência da lei.

Apesar da preocupação do autor em assegurar mais comodidade aos usuários do

transporte  coletivo  urbano  intermunicipal,  o  projeto  não  se  coaduna  com  o

ordenamento  constitucional  vigente,  conforme  demonstraremos  ao  longo  desta

fundamentação.

Tem sido frequente a apresentação nesta Casa de projetos de lei que acarretam

obrigações aos concessionários de serviços públicos, o que implica interferência no

equilíbrio financeiro do contrato, que é uma garantia legal do concessionário. Em face

da  pertinência  temática,  trazemos  à  colação  parte  da  argumentação  utilizada  no

parecer sobre o Projeto de Lei nº 194/2011:

“O serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros é

uma atividade de competência do Estado, que poderá prestá-lo diretamente, por meio

de seus próprios órgãos, ou mediante contrato de concessão, conforme prescreve o

art.  10, IX, da Carta mineira.  A concessão de serviço público é uma categoria de

contrato  administrativo  e,  nessa  condição,  o  poder  público  participa  da  relação

jurídica  com supremacia  de  poder  em  face do concessionário,  razão pela  qual  o
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Estado goza de um conjunto de podere especiais com vistas à satisfação do interesse

público. Entre essas prerrogativas, pode-se mencionar o poder de alteração unilateral

do  ajuste,  o  poder  de  controle  e  fiscalização  do  avençado,  o  poder  de  rescisão

unilateral e de aplicação de penalidades.

Não obstante as prerrogativas asseguradas ao Estado, também chamado de poder

concedente, o concessionário de serviço público tem direito ao equilíbrio financeiro do

contrato, que é a relação entre os encargos da empresa e a remuneração que lhe é

devida. No caso específico da concessão, a remuneração do particular contratante

advém da cobrança de tarifas dos usuários. Vê-se, portanto, que é lícito ao Estado,

que  é  parte  do  contrato  de  concessão,  modificar  unilateralmente  as  cláusulas

regulamentares relacionadas à prestação do serviço, embora tenha o dever jurídico

de  atualizar  o  ajuste  para  preservar  o  equilíbrio  econômico,  que  é  uma garantia

estabelecida em proveito da empresa concessionária. Normalmente, as modificações

efetivadas nesses contratos ocorrem por ato do Poder Executivo, por meio de termo

aditivo, por ser ele o gestor do serviço e do contrato. Entretanto, há casos em que

essas alterações resultam de ato legislativo propriamente dito, ou seja, é o próprio

legislador que introduz novas obrigações ao concessionário do serviço ou estabelece

disposições que interferem, direta ou indiretamente, na execução do contrato.

Diante desse fato,  pode-se fazer  o seguinte questionamento:  o Legislativo pode

introduzir obrigações ao concessionário ou trata-se de uma prerrogativa inerente ao

Executivo, na qualidade de gestor de serviços públicos?

No plano doutrinário, há posições nos dois sentidos, não obstante a maioria das

modificações  unilaterais  emanarem  do  poder  administrador.  No  campo

jurisprudencial,  existem  também  posições  divergentes.  Em  algumas  decisões,  o

Supremo Tribunal Federal - STF - entendeu que apenas o Executivo poderia proceder

a tal alteração; em outras, assegurou essa prerrogativa ao Estado legislador, situação

em que seria legítima a alteração contratual, mediante lei.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.649-6 - DF -, que arguiu

a constitucionalidade da Lei Federal nº 8.899, de 1994, que concede passe livre às

pessoas portadoras de deficiência no transporte coletivo interestadual, o STF decidiu

pela possibilidade de alteração contratual por meio de lei e declarou a improcedência
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da citada ADI. Nesse acórdão, a Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, relatora do

processo, entendeu que, se a lei acarretar desequilíbrio financeiro do contrato, o que

deve  ser  analisado  caso  a  caso,  cabe  ao  concessionário  tomar  as  providências

cabíveis para restaurar essa equação matemática”.

Ressalte-se que essa decisão do STF foi norteada pelos parâmetros constitucionais

atinentes  às  pessoas  portadoras  de  deficiência,  uma  vez  que  existem  diversos

dispositivos  na  Constituição  da  República  voltados  para  a  integração  social  dos

deficientes, que, tradicionalmente, são vítimas de discriminação. Assim, as restrições

e dificuldades inerentes a esse segmento social justificam um tratamento diferenciado

e uma proteção especial do poder público.

A rigor,  quando  o  poder  público,  seja  por  meio  de  aditamento  contratual,  seja

mediante ato legislativo, concede isenção de tarifa para determinado segmento da

sociedade, isso acarreta ofensa ao princípio do equilíbrio financeiro do contrato, que é

uma garantia legal da empresa concessionária do serviço. Tal isenção implica perda

parcial  de  receita  para  o  particular  contratante  e,  consequentemente,  prejuízo

econômico. Como não é o Estado que remunera diretamente o concessionário, e sim

o usuário do serviço de transporte coletivo, a recomposição da equação matemática

do contrato dependerá da majoração da tarifa, a ser realizada pelo poder público, fato

que  poderá  trazer  repercussão  negativa  do  ponto  de  vista  do  interesse  público.

Assim, não se nos afigura compatível com o ordenamento jurídico vigente, nem com

a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ingerência legislativa nos contratos

administrativos  que  acarretam  desequilíbrio  financeiro,  a  menos  que  se  trate  de

norma voltada para a integração social  dos portadores de deficiência,  como ficou

demonstrado no julgamento da mencionada ADI nº 2.649-6.

Finalmente,  saliente-se  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras

Públicas - Setop -, em resposta à diligência solicitada por esta Comissão, manifestou-

se contrariamente ao projeto por meio da Nota Técnica nº 30, de 2012, sob várias

alegações, entre as quais a de que o assunto já está devidamente disciplinado em

regulamento do Poder Executivo (Decreto nº 44.603, de 2007). Alega, ainda, que “a

própria  característica  operacional  do  serviço  comercial,  que  utiliza  ônibus  do  tipo

urbano,  cujo  habitáculo  dispõe  de  poltronas  e  espaço  para  passageiros  em  pé,
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inviabiliza a instalação de bagageiros internos nos referidos veículos”. Além disso, o

documento dá ênfase ao custo elevado de instalação de bagageiros, caso o projeto

seja convertido em norma jurídica,  visto que alcançaria  aproximadamente três  mil

veículos, fato que resultaria em aumento do valor da tarifa para a recomposição da

equação matemática do contrato.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.160/2012.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Glaycon Franco - André

Quintão - Luiz Henrique.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2012

ATAS

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/8/2012

Presidência das Deputadas Liza Prado e Maria Tereza Lara

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -

Correspondência: Mensagens nºs 281, 282 e 283/2012 (encaminhando o Convênio

ICMS  nº  76/2012,  celebrado  pelo  Confaz  em  29/6/2012,  o  Projeto  de  Lei  nº

3.417/2012 e solicitação de tramitação em regime de urgência para o referido projeto

e o Projeto de Lei nº 3.418/2012, respectivamente), do Governador do Estado - 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.419 a

3.436/2012 - Requerimentos nºs 3.574 a 3.591/2012 -  Interrupção e reabertura dos

trabalhos ordinários  -  2ª  Parte (Ordem do Dia):  1ª  Fase:  Abertura de Inscrições  -

Designação  de Comissões:  Comissão Especial  para  Emitir  Parecer  sobre  o  Veto

Parcial à Proposição de Lei nº 21.254 - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr.  -  Adelmo Carneiro Leão -  Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -

Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Duarte

Bechir - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - João

Leite - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza

Lara -  Marques Abreu -  Rogério Correia -  Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Tiago Ulisses - Zé Maia.

Abertura

A Sra. Presidente (Deputada Liza Prado) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões anteriores.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

-  A  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  1ª-Secretária  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 281/2012*

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  nº  76/2012,  celebrado  pelo

Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, em 29 de junho de 2012.

Informo que o referido Convênio autoriza o Estado de Minas Gerais a dispensar o

pagamento de créditos tributários de responsabilidade da Companhia Energética de

Minas Gerais - CEMIG.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 4º do art. 12

da  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  e  no  art.  1º,  “caput”,  da  Lei

Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 76, DE 29 DE JUNHO DE 2012

. Publicado no DOU de 02.07.12.

. Ratificação Nacional no DOU DE 19.07.12, pelo Ato Declaratório 12/12.

Autoriza o Estado de Minas Gerais a dispensar o pagamento de créditos tributários

de responsabilidade da CEMIG.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  178ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 29 de junho de 2012, tendo em vista

o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte
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CONVÊNIO

Cláusula  primeira  -  Fica  o  Estado  de  Minas  Gerais  autorizado  a  dispensar  o

pagamento de créditos tributários de responsabilidade da CEMIG.

Parágrafo único - O disposto no “caput”:

I - aplica-se ao crédito tributário constituído ou não, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança;

II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos.

Cláusula  segunda -  O  disposto  na  cláusula  primeira  fica  condicionado a  que a

CEMIG:

I  -  em  conjunto  com  o  Estado,  promova  a  suspensão  e  o  arquivamento  das

respectivas ações judiciais envolvendo as operações relacionadas com a dispensa de

pagamento de créditos tributários mencionadas na referida cláusula primeira;

II - se comprometa a não questionar a incidência do ICMS em relação às operações

objeto  da  dispensa  de  pagamento  dos  créditos  tributários,  judicial  ou

administrativamente;

Cláusula  terceira  -  O  Estado  de  Minas  Gerais  estabelecerá  as  condições  e  os

procedimentos necessários à efetivação do disposto na cláusula primeira.

Cláusula  quarta  -  Este  convênio  entra  em  vigor  na  data  da  publicação de  sua

ratificação nacional.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 282/2012*

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada

deliberação dessa nobre  Assembleia,  o incluso  projeto  de  lei  que altera  a Lei  nº

19.976, de 27 de dezembro de 2011, que institui a Taxa de Controle, Monitoramento e

Fiscalização  das  Atividades  de Pesquisa,  Lavra,  Exploração e  Aproveitamento  de

Recursos Minerários - TFRM - e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e
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Fiscalização  das  Atividades  de Pesquisa,  Lavra,  Exploração e  Aproveitamento  de

Recursos Minerários - Cerm.

A medida decorre de estudos realizados no âmbito  da Secretaria  de Estado de

Fazenda,  encontrando-se  delineada,  em  seus  contornos  gerais,  no  ofício

OF.SEF.GAB.SEC.Nº 602/2012, a mim encaminhado pelo Titular da Pasta, texto que

faço  anexar  à  presente  Mensagem,  para  conhecimento  dessa  ilustre  Casa

Legislativa.

Expostas, assim, as razões determinantes de minha iniciativa, e solicitando que a

tramitação  do  projeto  se  dê  em  regime  de  urgência  nos  termos  do  art.  69  da

Constituição do Estado, submeto o assunto ao exame dessa Augusta Assembleia.

Antecipo agradecimento e reitero, na oportunidade,  expressões de meu elevado

apreço e distinta consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2012.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais

Tenho a honra de encaminhar  a Vossa Excelência minuta  de anteprojeto de lei

contendo propostas de alterações da Lei nº 19.976, de 27 de dezembro de 2011.

A proposta visa:

1 - alteração do art. 3º,  I,  “a” e II, “b”  e “c” para retirar  expressões que possam

suscitar  dúvidas no tocante ao exercício do poder de polícia pelas Secretarias  de

Desenvolvimento e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em relação à

atividade de mineração;

2 - autorizar o Poder Executivo a reduzir o valor da TFRM de 1,00 UFEMG para

uma fração de UFEMG por tonelada, conforme dispuser o regulamento;

Reduzida a alíquota da TFRM:

a)  os  valores  da  taxa  não  recolhidos  até  a  primeira  redução  serão  pagos

considerando a nova alíquota estabelecida pelo Poder Executivo, acrescidos de juros

e dispensadas as penalidades;

b) o contribuinte que recolheu a taxa antes da primeira redução poderá compensar

o excesso com recolhimentos futuros.

Essa possibilidade de redução se justifica tendo em vista a revogação do inciso III
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do art. 3º, com a exclusão da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do

exercício do poder de polícia relativo à TFRM, afastando, por conseguinte, eventuais

alegações de incompatibilidade das atribuições da SECTES com o exercício do poder

de polícia que fundamenta a exigência da TFRM, bem como as alegações de que a

TFRM teria caráter confiscatório;

3 -  inclusão do art.  9º-A no sentido  de autorizar  os contribuintes  da  TFRM que

também sejam contribuintes da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado

de Minas Gerais - TFAMG a deduzirem os valores pagos a título de TFAMG do valor a

ser recolhido da TFRM, na forma, prazos e condições previstos em regulamento, para

evitar alegações de cobrança em duplicidade no tocante à fiscalização ambiental;

Reduzida a alíquota da TFRM:

a)  os  valores  da  taxa  não  recolhidos  até  a  primeira  redução  serão  pagos

considerando a nova alíquota estabelecida pelo Poder Executivo, acrescidos de juros

e dispensadas as penalidades;

b) o contribuinte que recolheu a taxa antes da primeira redução poderá compensar

o excesso com recolhimentos futuros (art. 2º);

4  -  Delegação,  a  Decreto  do  Poder  Executivo,  da  disciplina  a  respeito  das

alterações nas obrigações tributárias, principal e acessórias, introduzidas por esta Lei.

5 - Objetiva-se revogar:

5.1 -  o  inciso III  do art.  3º,  tendo em vista a retirada da Secretaria  de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior da relação de órgãos estatais que exercem o poder de

polícia relativamente à TFRM;

5.2 - o inciso I do art. 7º retirando a possibilidade de isenção da TFRM dos recursos

minerários  quando  destinados  à  industrialização  no  Estado,  para  afastar  a

argumentação de suposta ofensa ao princípio da não discriminação quanto à origem

ou destino de bens e serviços;

5.3 - os §§ 1º a 5º do art. 7º por se referirem ao inciso I do art. 7º, ora revogado;

5.4 - o art. 12 por se referir ao inciso I do art. 7º, ora revogado.

Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, solicito a V. Exa. gestão junto à

Egrégia  Assembleia  Legislativa para  apreciação da referida  minuta  em regime de

urgência.
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Esta Secretaria encontra-se à disposição de V. Exa. para prestar quaisquer outras

informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 3.417/2012

Altera a Lei nº 19.976, de 27 de dezembro de 2011, que institui a Taxa de Controle,

Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de  Pesquisa,  Lavra,  Exploração  e

Aproveitamento de Recursos Minerários - TFRM - e o Cadastro Estadual de Controle,

Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de  Pesquisa,  Lavra,  Exploração  e

Aproveitamento de Recursos Minerários - Cerm, e dá outras providências.

Art. 1° - Os incisos I e II e o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 19.976, de 27 de

dezembro de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

I - (...)

a)  controle  e  avaliação  das  ações  setoriais  relativas  à  utilização  de  recursos

minerários, à gestão e ao desenvolvimento de sistemas de produção, transformação,

expansão, distribuição e comércio de bens minerais;

(...)

II - (...)

b)  identificação  dos  recursos  naturais  do  Estado,  compatibilizando  as  medidas

preservacionistas  e  conservacionistas  com  a  exploração  racional,  conforme  as

diretrizes  do  desenvolvimento  sustentável,  mediante  o  mapeamento  por  imagens

espaciais de toda a área de abrangência das atividades minerarias e seu entorno,

com objetivo de fornecer subsídios à fiscalização do setor;

c) atividades de controle e fiscalização referentes ao uso dos recursos naturais do

Estado, entre os quais o solo e o subsolo;

(...)

Parágrafo único - No exercício das atividades relacionadas no “caput”, a Sede, a

Semad, o IEF, a Feam, e o Igam contarão com o apoio operacional dos seguintes

órgãos  e  entidades  da  administração  estadual,  observadas  as  respectivas

competências legais:”.
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Art. 2º - Ficam acrescentados à Lei nº 19.976, de 2011, os seguintes arts. 8-A e 9-A:

“Art. 8º-A - O Poder Executivo poderá reduzir a alíquota da TFRM para uma fração

da UFEMG, na forma, prazos e condições previstos em regulamento.

Art. 9º-A - Os contribuintes da TFRM que também sejam contribuintes da Taxa de

Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais - TFAMG, instituída

pela Lei nº 14.940, de 29 de dezembro de 2003, poderão deduzir os valores pagos a

título  de TFAMG do valor  a ser  recolhido  da TFRM, na forma,  nos prazos  e nas

condições previstas em regulamento.”.

Art. 3º - Na hipótese de redução de alíquota da TFRM, nos termos do art. 8º-A da

Lei nº 19.976, de 2011, observados a forma, o prazo e as condições previstos em

regulamento:

I  -  os  valores  da  taxa  não  recolhidos  até  a  primeira  redução  serão  pagos

considerando a nova alíquota estabelecida pelo Poder Executivo, acrescidos de juros

e dispensadas as penalidades;

II - o contribuinte que recolheu a taxa antes da primeira redução poderá compensar

o excesso com recolhimentos futuros.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo,  mediante  Decreto,  disciplinará  as  adaptações

necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais ou acessórias, em

decorrência do disposto nesta lei.

Art. 5º - Ficam revogados o inciso III do art. 3º, o inciso I do art. 7º, os §§ 1º, 2º, 3º,

4º e 5º do art. 7º e o art. 12 da Lei nº 19.976, de 27 de dezembro de 2011.

Art.  6º  -  Esta lei  entra em vigor  na data de sua publicação,  produzindo efeitos,

relativamente ao art.  9º-A da Lei nº 19.976, de 2011, a partir  de 28 de março de

2012.”

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  208,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 283/2012*

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, projeto de lei  que altera a Lei nº 6.763,  de 26 de

dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, a

Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, e dá outras providências.

O projeto de lei ora encaminhado altera a Lei nº 6.763, de 1975 para, dentre outras

modificações:  prever  o  diferimento  do  ICMS  para  operações  ou  prestações

concomitantes;  estabelecer  hipótese de substituição tributária  nas  operações  com

energia elétrica; autorizar o estabelecimento minerador,  via  regime especial,  a  ser

definido em regulamento, a concessão de crédito presumido e adoção de base de

cálculo  distinta  da prevista  no  §  9º  do  art.  13  da  referida  Lei,  nas transferências

interestaduais; revogar, estabelecer isenção e alterar valor de taxas estaduais.

E ainda,  o projeto de  lei  propõe:  a retirada do aspecto peremptório  da data  de

inscrição do débito em dívida ativa; o cancelamento de auto de infração e, se for o

caso, da respectiva inscrição na dívida ativa de crédito tributário relativo à exigência

de ICMS em razão da utilização de base de cálculo distinta da prevista no § 9º do art.

13 da Lei nº 6.763, de 1975; bem como autoriza o Poder Executivo a remitir o crédito

tributário  relativo  à  Taxa  de  Licenciamento  para  Uso  ou  Ocupação  da  Faixa  de

Domínio  das  Rodovias  -  TFDR  -  concernente  aos  fatos  geradores  ocorridos  no

exercício de 2012; a restituir  os pagamentos feitos a título de Taxa de Segurança

Pública pela emissão da 1ª via da Cédula de Identidade; a dispensar o pagamento de

crédito  tributário  relativo  ao  Imposto  de  Transmissão  Causa  Mortis  e  Doação  de

Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, multas e juros decorrentes, cobrado na hipótese

de cessão pelo consumidor à concessionária de energia elétrica, de valores, bens ou

instalações  utilizados  na  extensão,  modificação  ou  melhoramento  da  rede  de

distribuição de energia elétrica, a título de Participação Financeira do Consumidor.

Enunciados  os  fundamentos  desta  iniciativa,  e  para  melhor  compreensão  do

conteúdo do projeto, faço anexar a justificativa da Secretaria de Estado de Fazenda,

encaminhada por meio do OF.SEF.GAB.SEC. N° 604/2012 , e que, de acordo com o

Secretário de Estado de Fazenda, evidencia as razões e a finalidade da presente

proposta.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto
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de lei e solicitar que o mesmo projeto tramite em regime de urgência nos termos do

art. 69 da Constituição do Estado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Nota Técnica nº 74/2012

Referência:  Minuta  de  anteprojeto  de  lei  que  altera  a  Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, a

Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, e dá outras providências.

A minuta do anteprojeto de lei propõe:

1 - alterar a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, para:

1.1 - prever diferimento do ICMS para operações ou prestações concomitantes (art.

9º);

1.2 - estabelecer como alternativa de compromisso do sujeito passivo, para fins de

concessão do benefício fiscal a que se refere o § 66 do art. 12 da Lei (redução da

carga tributária para até 0% nas operações internas e de importação de bens alheios

à atividade do estabelecimento ou que não se enquadrem no conceito de matéria-

prima,  produto  intermediário  ou  material  de  embalagem,  destinadas  a

estabelecimento industrial  em fase de instalação no Estado) a de geração de pelo

menos,  no  prazo  de  três  anos  contados  da  data  do  início  de  produção  do

estabelecimento,  duzentos  e  cinquenta  empregos  diretos  para  os  quais  se  exija

formação de nível superior específica (art. 12, §§ 67 e 68);

1.3  -  autorizar  o  produtor  rural  não  inscrito  no  Registro  Público  de  Empresas

Mercantis  a  transferência  de  crédito  presumido  em  substituição  ao  imposto

efetivamente cobrado nas operações anteriores à saída isenta (art. 17, §1º);

1.4 -  estabelecer hipótese de substituição tributária  nas operações com energia

elétrica  em  artigo  independente  tendo  em  vista  que  a  responsabilidade  por

substituição tributária anteriormente constante do § 22 do art. 22 não se inclui nas

hipóteses dos incisos do “caput”  do referido artigo (art. 22-A).  Consequentemente,

propõe-se a revogação do referido § 22 do art. 22 da Lei nº 6.763, de 1975;

1.5 - autorizar o estabelecimento minerador, via regime especial a ser definido em

regulamento, a concessão de crédito presumido e adoção de base de cálculo distinta



826
____________________________________________________________________________

da  prevista  no  §  9º  do  art.  13  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  nas  transferências

interestaduais, retroativamente aos últimos cinco anos (art. 32-I);

1.6  -  revogar  as  seguintes  taxas  devidas  pela  sociedade  seguradora  ligada ao

DPVAT:

1.6.1  -  Emissão,  processamento  e  cobrança  de  documento  de  arrecadação  de

DPVAT,  por  qualquer  meio,  com  base  em  dados  cadastrais  consolidados  e

atualizados dos proprietários de veículos (subitem 2.44 da Tabela A);

1.6.2 -  Fornecimento de dados cadastrais atualizados de proprietário de veículo

automotor,  por qualquer meio, para fins de cobrança de DPVAT (subitem 2.45 da

Tabela A);

1.6.3  -  Emissão,  processamento  e  cobrança  de  documento  de  arrecadação  de

DPVAT,  por  qualquer  meio,  com  base  em  dados  cadastrais  consolidados  e

atualizados dos proprietários de veículos (subitem 5.13 da Tabela A);

1.6.4 -  Fornecimento de dados cadastrais atualizados de proprietário de veículo

automotor,  por qualquer meio, para fins de cobrança de DPVAT (subitem 5.14 da

Tabela A).

Em decorrência das revogações acima, serão revogados, também, o § 3º do art. 89,

os §§ 7º e 8º do art. 90, o § 3º do art. 96 e os §§ 1º, 2º e 3º do art. 118 e ajustadas as

redações do parágrafo único do art. 94 e do § 2º do art. 116;

1.7 - isentar da Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio

das Rodovias - TFDR, a ocupação de rede de adução, emissão ou distribuição de

água  e  esgoto,  localizadas  nas  regiões  Norte  e  Nordeste  do  Estado  e  de  faixa

transversal ou longitudinal ou de área para instalação de linha ou rede de transmissão

ou distribuição de energia elétrica (art. 120-B, IV e V);

1.8 -  revogar as seguintes Taxas de Segurança Pública decorrentes de Atos de

Autoridades Policiais:

1.8.1 - pela emissão da 1ª via da Cédula de Identidade (subitem 8.1 da Tabela D);

1.8.2 - pela emissão de expedição de baixa ou cancelamento de notas a pedido do

interessado (subitem 8.4 da Tabela D).

A não exigência da Taxa pela emissão da 1ª via da Cédula de Identidade tem por

objetivo facilitar o exercício da cidadania mediante o fornecimento do documento à
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população, favorecendo também à segurança pública.

1.9 - alterar o valor da Taxa de Segurança Pública que incide no fornecimento de 2ª

via de Cédula de Identidade para 10,00 UFEMGs (subitem 8.2 da Tabela D);

1.10  -  revogar  as  seguintes  Taxas  de  Segurança  Pública  pelos  serviços

operacionais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da Polícia Militar de

Minas Gerais:

1.10.1 - pela segurança preventiva em eventos de qualquer natureza que envolvam

reunião  ou  aglomeração  de  pessoas  -  congressos,  seminários,  convenções,

encontros, feiras, exposições, promoções culturais, esportivas e de lazer em geral -

(subitem 1.1 da Tabela B e subitem 1.1 da Tabela M);

1.10.2 - pela vistoria técnica prévia em eventos de qualquer natureza que envolvam

reunião ou aglomeração de pessoas, inclusive congressos, seminários, convenções,

encontros, feiras, exposições, promoções culturais, esportivas e de lazer em geral

(subitens 1.3.1 e 1.3.2 da Tabela B e subitens 1.3.1 e 1.3.2 da Tabela M).

Em decorrência das revogações acima, serão revogados, também, o inciso II e o §

5º do art. 113, o § 5º do art. 114 e os §§ 9º e 10 do art. 115;

1.11 - criar a taxa sobre “análise e cálculo para fins de compensação de precatório

judicial com débitos inscritos em dívida ativa”, como Ato de Autoridade Administrativa

da Advocacia-Geral do Estado, no valor de 25 UFEMGs.

2 - alterar o art. 11 da Lei nº 14.699, de 2003, para retirar o aspecto peremptório da

data de inscrição do débito em dívida ativa para que se autorize sua compensação

com precatórios, relativamente aos débitos tributários de natureza contenciosa. Para

esses créditos, a data passa a ser móvel, permitindo que seja compensado o débito

tributário inscrito em dívida ativa em até 12 meses anteriores ao requerimento de

compensação (art. 4º da minuta de anteprojeto de lei).

3 - o cancelamento de auto de infração e, se for o caso, da respectiva inscrição na

dívida ativa, de crédito tributário relativo à exigência de ICMS em razão da utilização

de base de cálculo distinta da prevista no § 9º do art. 13 da Lei nº 6.763, de 1975, na

hipótese de adoção do regime especial de que trata o subitem 1.6 acima (art. 5º da

minuta de anteprojeto de lei).

4  -  autorizar o Poder  Executivo,  relativamente aos fatos geradores ocorridos no
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exercício de 2012, a remitir o crédito tributário relativo à Taxa de Licenciamento para

Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR cobrada na hipótese de

ocupação de rede de adução, emissão ou distribuição de água e esgoto, localizadas

nas regiões Norte e Nordeste do Estado e de faixa transversal ou longitudinal ou de

área para a instalação de linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia

elétrica (art. 6º da minuta de anteprojeto de lei).

5 - autorizar o Poder Executivo a restituir os pagamentos feitos a título de Taxa de

Segurança Pública  pela  emissão da 1ª  via  da  Cédula  de  Identidade,  prevista  no

subitem 8.1 da Tabela D, anexa à Lei nº 6.763, de 1975, relativos aos fatos geradores

ocorridos no período entre 19 de julho de 2012, data da suspensão de sua cobrança,

e a data de publicação desta Lei, tendo em vista a edição da Lei Federal nº 12.687,

de 18 de julho de 2012, publicada em 19 de julho de 2012, que acrescentou o § 3º ao

art.  2º  da  Lei  Federal  nº  7.116,  de  29  de  agosto de 1983,  que trata  da  validade

nacional das Carteiras de Identidade, ressaltando-se que o inciso III do art. 151 da

Constituição da República determina a necessidade de lei  estadual para conceder

isenção de tributo estadual (art. 7º da minuta de anteprojeto de lei).

6  -  autorizar  o  Poder  Executivo  a  dispensar  o  pagamento  de  crédito  tributário

relativo ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou

Direitos  -  ITCD, multas  e  juros  decorrentes,  cobrado na hipótese de cessão pelo

consumidor  à concessionária  de  energia elétrica,  de valores,  bens  ou instalações

utilizados  na  extensão,  modificação  ou  melhoramento  da  rede  de  distribuição  de

energia elétrica, a título de Participação Financeira do Consumidor.

A remissão proposta aplica-se ao crédito tributário constituído ou não, inscrito ou

não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança e não autoriza a devolução, a

restituição ou a compensação de valores já recolhidos.

As propostas acima não contrariam a Constituição e atendem ao interesse público.

Secretaria de Estado de Fazenda, 10 de agosto de 2012.

Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor de Orientação e Legislação Tributária.

De acordo. Ao Gabinete da SRE.

Antonio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.
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De acordo.

Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.

PROJETO DE LEI Nº 3.418/2012

Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Art.  1º  -  A Lei  nº  6.763,  de 26  de dezembro de 1975,  passa a vigorar  com as

seguintes alterações:

“Art. 9º - O regulamento poderá dispor que o lançamento e o pagamento do imposto

sejam diferidos para operações ou prestações concomitantes ou subsequentes.

…................................................................................................................

Art. 12 - ….................................................................................................

§ 67 - …......................................................................................................

I - .…..........................................................................................................

c)  apresentar  compromisso de geração de,  pelo menos,  no  prazo de três  anos

contados  da  data  do  início  de  produção  do  estabelecimento,  mil  e  quinhentos

empregos diretos ou de duzentos e cinquenta empregos diretos para os quais se exija

formação de nível superior específica;

....................................................................................................................

§ 68 - No caso de cumprimento parcial do disposto na alínea “c” do inciso I do § 67,

o  estabelecimento  industrial  em  fase  de  instalação  no  Estado  deverá  recolher,

proporcionalmente  ao  valor  que  faltar  para  completar  o  número  de  empregos

compromissado, o imposto dispensado em razão da redução de carga tributária de

que tratam os incisos I e II do § 66, com todos os acréscimos legais, até o último dia

útil do mês subsequente àquele em que se verificar o descumprimento.

....................................................................................................................

Art. 17 - …..................................................................................................

§ 1º - Ao produtor rural não inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis fica

assegurado,  nos  termos  e  condições  do  regulamento,  tratamento  tributário

diferenciado que inclua  isenção nas operações internas destinadas a contribuinte,

simplificação  da  apuração  do  imposto  nas  demais  operações  e  transferência  de

crédito presumido, em substituição ao imposto efetivamente cobrado nas operações
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anteriores à saída isenta, para:

I - em se tratando de operações com café:

a)  a  cooperativa,  o  estabelecimento  industrial  de  moagem  e  torrefação  e  o

estabelecimento preponderantemente exportador;

b) o estabelecimento atacadista que promover a transferência da mercadoria em

operação interna para estabelecimento preponderantemente exportador;

II - a cooperativa, o estabelecimento industrial e o estabelecimento exportador, nos

demais casos.

....................................................................................................................

Art. 22-A - Nas operações com energia elétrica, além das hipóteses previstas no

artigo  anterior,  aplica-se  ao  distribuidor,  conforme  dispuser  o  regulamento,  a

responsabilidade por substituição tributária pelo imposto devido nas operações que

destinem energia elétrica a consumidor livre.

....................................................................................................................

Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento

minerador  classificado  na  Seção  B  da  Divisão  7  da  Classificação  Nacional  de

Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, observada a forma, o prazo e as condições previstas em regulamento e o

art.  225-A desta Lei, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que

inclua:

I - a adoção como base de cálculo de valor inferior ao que decorreria do disposto no

§ 9º do art. 13 desta Lei;

II - a concessão de crédito presumido nas saídas de mercadorias de até 30% (trinta

por cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal, vedada a apropriação

de quaisquer outros créditos.

§ 1º - O regime especial de que trata o “caput” não poderá resultar em recolhimento

do  imposto  inferior  ao  valor  médio  recolhido  nos  12  (doze)  meses  anteriores  à

concessão  do  regime  especial,  observada  a  proporcionalidade  em  relação  às

oscilações nos volumes quantitativos das operações realizadas.

§  2º  -  A  fruição  do  regime  especial  fica  condicionada  a  que  o  contribuinte

beneficiário  utilize  a  base  de  cálculo  de  que  trata  o  inciso  I  do  “caput”  nas
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transferências interestaduais realizadas nos cinco anos anteriores à sua concessão e

promova o recolhimento da diferença do imposto acrescido de juros, dispensadas as

penalidades, no prazo a ser estabelecido em regulamento.

§ 3º - O disposto no § 2º aplica-se também ao crédito tributário formalizado relativo

às  transferências  interestaduais  realizadas  antes  dos  cinco  anos  anteriores  à

concessão do regime especial.

....................................................................................................................

Art. 94 - …..................................................................................................

Parágrafo único - Contribuintes da Taxa de Expediente prevista nos subitens 4.1 e

4.2 da Tabela A são as sociedades seguradoras beneficiadas pelo DPVAT.

....................................................................................................................

Art. 116 - …................................................................................................

§  2º  -  Contribuintes  da  Taxa de  Segurança Pública  prevista  no  subitem  3.1  da

Tabela B são as sociedades seguradoras beneficiadas pelo DPVAT.

....................................................................................................................

Art. 120-B - …............................................................................................

IV - a ocupação de faixa transversal ou longitudinal ou de área para a instalação de

linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica;

V -  ocupação transversal  ou longitudinal  da faixa de domínio das rodovias para

instalação de rede de adução, emissão ou distribuição de água e esgoto, localizadas

nas regiões Norte e Nordeste do Estado.”.

Art. 2º - O subitem 8.2 da Tabela D anexa à Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar

com a seguinte redação:

* - O quadro contendo o subitem 8.2 da Tabela D anexa à Lei nº 6.763, de 1975, foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 31.8.2012.

Art. 3º - A Tabela A anexa à Lei nº 6.763, de 1975, fica acrescida do item 6, com a

seguinte redação:

* - O quadro contendo a Tabela A anexa à Lei nº 6.763, de 1975,  acrescida do item

6, com a nova redação, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 31.8.2012.

Art. 4º - O art. 11 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art. 11 - Fica autorizada a compensação de créditos de precatórios judiciais com os

seguintes débitos  líquidos e certos inscritos  em dívida ativa, constituídos contra o

credor original do precatório, seu sucessor ou cessionário:

I  -  débitos  tributários  de natureza contenciosa inscritos  em dívida  ativa  há pelo

menos um ano antes do requerimento de compensação;

II - demais débitos inscritos em dívida ativa até 30 de novembro de 2011.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, serão observadas as seguintes condições, além

de outras estabelecidas em regulamento:

I  -  o  sujeito passivo do crédito do Estado,  ou seu representante legal,  assinará

termo de confissão de dívida e renúncia expressa e irretratável de eventuais direitos,

demandados  em  juízo  ou  na  órbita  administrativa,  e  termo  de  quitação  dos

precatórios utilizados, que deverão ser anexados aos processos judiciais dos quais

sejam oriundos os precatórios, com pedido de homologação da extinção do crédito

respectivo, não podendo haver nenhuma pendência judicial sobre os créditos a serem

compensados nem discussão sobre a sua titularidade ou valor, nem impugnação por

qualquer interessado;

II - o credor do precatório efetuará o pagamento prévio dos seguintes valores, que

não serão abrangidos pela compensação:

a)  parcelas  inerentes  aos  repasses  pertencentes  aos  Municípios  ou  a  outras

entidades públicas que não o Estado;

b) honorários advocatícios de sucumbência devidos na forma do inciso VII do art.

26 da Lei Complementar n° 81, de 10 de agosto de 20 04;

III - se o valor atualizado do crédito do Estado for superior ao valor atualizado do

precatório,  será  efetuado  o  pagamento  do  débito  remanescente  havido  contra  o

credor do precatório;

IV - se o valor do crédito apresentado pelo credor do precatório para compensação

for superior ao débito que pretende liquidar, o precatório respectivo prosseguirá para

a cobrança do saldo remanescente, mantida a sua posição na ordem cronológica;

V - na hipótese do inciso IV, a compensação importará em renúncia pelo credor do

precatório do direito de discutir qualquer eventual diferença relativa à parte quitada e

ao montante do crédito remanescente apurado quando da formalização do acordo de
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compensação;

VI  -  que  não  tenha  havido  o  pagamento  do  precatório  ou  da  parcela  a  ser

compensada.

§ 2° - A extinção do débito contra o credor do prec atório a ser compensado só terá

efeito após a comprovação do cumprimento dos requisitos para a compensação e do

pagamento das despesas processuais.

§ 3° - A compensação a que se refere o “caput” dest e artigo não prejudicará os

recursos a serem obrigatoriamente repassados ao Tribunal de Justiça, nos termos do

art.  97  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  da

República.”

Art. 5º - Nas hipóteses dos §§ 2º e 3º do art. 32-I da Lei nº 6.763, de 1975, com a

redação dada pelo art. 1° desta lei, havendo crédit o tributário formalizado, inscrito ou

não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo à exigência de ICMS

em razão da utilização de base de cálculo distinta da prevista no § 9º do art. 13 da Lei

nº 6.763, de 1975, o auto de infração e, se for o caso, a inscrição na dívida ativa,

serão cancelados.

§ 1º - O disposto neste artigo:

I  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

II - fica condicionado:

a) à desistência de ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito

sobre  o  qual  se  fundam,  nos  autos  judiciais  respectivos,  ou  à  desistência  de

impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo;

b)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  do  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência;

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos à Advocacia-Geral do Estado.

§ 2º - Para fins do cancelamento de que trata o “caput”, caso conste do auto de

infração questão não relativa à transferência interestadual,  a repartição fazendária

competente  promoverá  o  respectivo  desmembramento  e  dará  continuidade  à

tramitação do Processo Tributário Administrativo.
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Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar, observada a forma, o prazo

e  as  condições  previstas  em  regulamento,  relativamente  aos  fatos  geradores

ocorridos no exercício de 2012, o pagamento de crédito tributário relativo à Taxa de

Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR,

cobrada na hipótese de ocupação de faixa transversal ou longitudinal ou de área para

a instalação de:

I - linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica;

II  -  rede de adução,  emissão ou distribuição de água e esgoto,  localizadas nas

regiões Norte e Nordeste do Estado.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - aplica-se ao crédito tributário constituído ou não, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança;

II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

III - fica condicionado à desistência:

a) de ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se

fundam, nos autos judiciais respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e

recursos apresentados no âmbito administrativo;

b)  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  do  Estado  de  eventuais

honorários de sucumbência.

Art.  7º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  a  restituição  dos

pagamentos feitos a título de Taxa de Segurança Pública pela emissão da 1ª via da

Cédula de Identidade, prevista no subitem 8.1 da Tabela D, anexa à Lei nº 6.763, de

1975, relativos aos fatos geradores ocorridos no período entre 19 de julho de 2012 e

a data da publicação desta Lei.

Art.  8º - Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar o pagamento de crédito

tributário  relativo  ao  Imposto  sobre  Transmissão  Causa  Mortis  e  Doação  de

Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, multas e juros decorrentes, cobrado na hipótese

de cessão pelo consumidor à concessionária de energia elétrica, de valores, bens ou

instalações  utilizados  na  extensão,  modificação  ou  melhoramento  da  rede  de

distribuição de energia elétrica, a título de Participação Financeira do Consumidor.
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§ 1º - O disposto neste artigo:

I - aplica-se ao crédito tributário constituído ou não, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança;

II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos.

§ 2º - O disposto no inciso II do § 1º não prejudica a devolução de depósito judicial

do ITCD no caso de decisão judicial desfavorável à Fazenda Pública transitada em

julgado.

Art.  9º  -  Ficam revogados  os seguintes  dispositivos  da Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975:

I - o § 22 do art. 22;

II - o § 3º do art. 89;

III - os §§ 7º e 8º do art. 90;

IV - o § 3º do art. 96;

V - o inciso II e o § 5º do art. 113;

VI - o § 5º do art. 114;

VII - os §§ 9º e 10 do art. 115;

VIII - os §§ 1º, 2º e 3º do art. 118;

IX - os subitens 2.44 e 2.45 da Tabela A;

X - os subitens 1.1, 1.3.1 e 1.3.2 da Tabela B;

XI - os subitens 5.13, 5.14, 8.1 e 8.4 da Tabela D; e

XII - os subitens 1.1, 1.2.1 e 1.2.2 da Tabela M.

Art.  10 -  Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,

relativamente ao item 6 da Tabela A anexa à Lei nº 6.763, de 1975, acrescentado pelo

art.  3° desta  Lei,  no  exercício  financeiro  subseque nte  ao  da  sua  publicação,

observado  o  disposto  na  alínea  “c”  do  inciso  III  do  art.  150  da  Constituição  da

República Federativa do Brasil.”.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Antônio

Júlio. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.639/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

A Sra. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 3.419/2012

Assegura ao cônjuge de usuário de serviços públicos o direito de solicitar a inclusão

do seu nome na fatura mensal de consumo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurado ao cônjuge de usuário de serviços públicos o direito de

solicitar  às  empresas  concessionárias  de  abastecimento  de  água,  telefonia  e

distribuição de energia elétrica a inclusão do seu nome na fatura mensal de consumo,

com a finalidade de atestar a sua residência no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo fica estendido aos que vivem

em união estável.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei busca dar solução ao constrangimento a que muitos

cidadãos estão submetidos pelo fato de não possuírem comprovante de residência.

São mulheres casadas ou pessoas em união estável, em sua maioria.

As  faturas  de  serviço  público,  assim  como demais  despesas,  normalmente  são

pagas com o rendimento dos casais, visto que na sociedade moderna, o homem e a

mulher dividem as responsabilidades da vida em comum..

A possibilidade  de  apresentar,  de  próprio  punho,  declaração  de  residência  não

elimina o sentimento de frustração nem supera as vantagens da inclusão de nome

nas faturas, a qual pode servir como comprovação de vida em comum, em vista do

resguardo de direitos civis.

Assim sendo, solicito o apoio dos meus nobres pares à aprovação deste projeto de

lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.420/2012

Proíbe a imposição de limite de tempo para a utilização de créditos ativados de

telefone celular pré-pago.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas operadoras de telefonia celular no Estado de Minas Gerais

ficam proibidas de estabelecer aos usuários de telefone celular pré-pago limite de

tempo para a utilização de créditos ativados por meio de pagamento.

Art. 2º - O descumprimento do estabelecido no art. 1º sujeitará as operadoras às

sanções administrativas previstas no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor,

aplicáveis na forma de seus arts. 57 a 60, sem prejuízo de eventuais sanções de

naturezas civil e penal.

Art. 3º - O efetivo cumprimento das disposições desta lei será fiscalizado por órgãos

ou entidades de proteção e defesa do consumidor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação:  Este projeto  tem  por  escopo  estabelecer  regras  de  proteção  ao

consumidor  no que se refere à aquisição e à utilização de créditos  pré-pagos de

telefonia celular móvel, de modo a tornar efetivos os princípios e as normas contidas

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

O  sistema  de  telefonia  celular  hoje  no  Brasil  é  uma  realidade,  suplantando  o

sistema de telefonia fixa em número de aparelhos, e seu aprimoramento passa pela

implementação  e  pela  expansão  de  redes,  com  a  introdução  de  modernas

tecnologias, promovendo, entre outras coisas, a universalização do acesso à Internet

em banda larga.

No entanto, tal expansão, proporcionada pelo aumento de consumidores, em que

pese  às  regulamentações  e  ao  controle  por  meio  de  agências  reguladoras,

praticamente gera monopólio dos serviços por poucas operadoras. Essa situação de

mercado tem sido usada para impor aos consumidores condições de comercialização

desvantajosas, como é o caso da limitação do prazo de validade dos créditos pré-

pagos  de telefonia  celular.  É  uma prática  comercial  extremamente  prejudicial  aos
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consumidores, obrigando-os a adquirir créditos com frequência, mesmo que não os

estejam utilizando,  para que possam continuar  a usufruir  o  serviço oferecido pela

operadora.

A  Justiça  já  vem  se  posicionando  contrariamente  a  essa  prática  lesiva  ao

consumidor  e  impondo  a  restituição  dos  créditos;  é  necessária,  porém,  devida

normatização, que resguarde de forma geral o direito do consumidor.

Do  ponto  de  vista  da  constitucionalidade  material,  a  proposição  ajusta-se

perfeitamente aos mandamentos insculpidos no inciso V do art. 170 da Constituição

Federal,  segundo o qual a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme

os  ditames  da  justiça  social,  observado,  entre  outros,  o  princípio  da  defesa  do

consumidor.  Ademais,  o inciso XXXII do art.  5º da mesma Carta prescreve que é

dever do Estado promover a defesa do consumidor.

No  tocante  à  constitucionalidade  formal,  este  projeto  de  lei  se  enquadra  na

competência  legislativa  do Estado,  nos termos dos incisos V e VIII  do art.  24 da

Constituição Federal, que atribuem competência concorrente à União, aos Estados e

ao Distrito Federal, para legislarem sobre produção e consumo.

Em  conclusão,  este  projeto  de  lei  é  conveniente  e  oportuno,  está  em  perfeita

sintonia  com  o  interesse  público  e,  do  ponto  de  vista  da  juridicidade,  ajusta-se

perfeitamente aos ditames da Constituição Federal.

Em  razão  dos  argumentos  aqui  expostos,  conto  com  a  anuência  dos  nobres

Deputados à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.421/2012

Obriga as seguradoras de automóveis a oferecerem veículos adaptados na forma

em que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  As  seguradoras  de  automóveis,  sediadas  ou  que  prestem  serviços  no

âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,  quando  houver  previsão  contratual,  deverão
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assegurar veículos reserva adaptados para o uso de pessoas com deficiência ou com

modalidade reduzida.

Art. 2° - A adaptação dos veículos deverá possibili tar a utilização dos mesmos por

pessoas com qualquer tipo de deficiência informada no ato da contratação.

Art.  3° -  A seguradora  que  descumprir  o  disposto  ne sta  lei  deverá  ressarcir  o

segurado, a título de indenização, por todas as despesas com locomoção, além de

sujeitar-se às sanções previstas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Parágrafo único - Fica vedada a estipulação de limites à indenização de que trata o

"caput" deste artigo.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação:  Este projeto  tem  por  objetivo  solucionar  um  grave  problema

encontrado pelas  pessoas  com deficiência  quando da ocorrência  de  sinistros  que

impossibilitem a utilização do veículo segurado.

Ocorre que, na ocasião do sinistro, a seguradora contratada informa ao proprietário

sobre a ausência de veículo reserva adaptado, causando-lhe imenso transtorno.

Nesse  sentido,  peço  aos  meus  pares  a  aprovação  desta  proposição  a  fim  de

resguardar  a  independência  e  o  tratamento  igualitário  garantidos em nossa Carta

Magna às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.422/2012

Declara de utilidade pública a Associação Recreativa e Esportiva Peposo Team -

A.R.E.P.T. -, 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 Recreativa e Esportiva

Peposo Team - A.R.E.P.T. -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2012.
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Fred Costa

Justificação: Associação Recreativa e Esportiva Peposo Team - A.R.E.P.T - , com

sede no Município de Belo Horizonte, fundada em 2000, é considerada uma entidade

filantrópica, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

Acatando totalmente suas finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua

função plena e regular há mais de dois anos e tem por finalidade desenvolver as artes

marciais  e  demais  esportes,  intensificando  e  aperfeiçoando  as  suas  práticas,

integrando pessoas de todas as idades ao meio sadio e íntegro, contribuindo para a

formação do respeito  pelo  próximo,  com disciplina,  hierarquia,  caráter,  lealdade e

honestidade.  Buscando  desenvolver.  a  parte  física,  mental,  social,  moral  e

educacional,  oferece à  comunidade cursos e  promove eventos  ligados  a  área de

atuação da entidade.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a

entidade,  além  de  viabilizar  possíveis  e  futuras  parcerias  com  diversos  órgãos

públicos estaduais, garantindo a continuidade dos múltiplos projetos da instituição.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de

lei, que acreditamos justo e importante o Estado.

- 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 3.423/2012

Declara de utilidade pública a Associação Montesclarense de Handebol, com sede

no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Montesclarense  de

Handebol, com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2012.

Tadeu Martins Leite

Justificação:  A  Associação  Montesclarense  de  Handebol  foi  constituída  em

3/2/2005, tendo como sede a cidade de Montes Claros.
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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 a reunião de pessoas que

prestem  serviços  sociais  às  comunidades  para  estimular  o  conhecimento  e  o

exercício da cidadania e da solidariedade; estimular e promover a prática de esportes

no  âmbito  estudantil  e  universitário  de  esportes  especializados;  promover  a

assistência  e  apoio  a  programas,  projetos  ou  planos  de  erradicação  do  trabalho

infantil e escravo, entre outros.

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 desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.424/2012

Declara de utilidade pública a Creche Lar de Jesus, com sede no Município de

Nova Era.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Creche Lar de Jesus, com sede no

Município de Nova Era.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2012.

Antônio Júlio

Justificação: A Creche Lar de Jesus, com sede no Município de Nova Era, está

constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de

duração indeterminada, com a finalidade de atender, de forma contínua, crianças de

até três anos de idade, provenientes de famílias de baixa renda e de alto risco social.

Ademais,  a  entidade  objetiva  oferecer  a  crianças  de  quatro  a  quatorze  anos

orientação psicopedagógica, reforço escolar e oficinas recreativas.

O  reconhecimento  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  referida  entidade  à

comunidade de Nova  Era,  indubitavelmente,  irá  habilitá-la  a  firmar  parcerias  com
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outras entidades não governamentais e o poder público visando ao recebimento de

recursos para custeio e expansão de suas atividades.

Cumpridos os requisitos legais para outorga do título declaratório, contamos com a

anuência dos pares a este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.425/2012

Declara de utilidade pública a Associação Cultural  e  Artística Dr.  Juca Ribeiro -

Acajur -, com sede no Município de Sacramento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e Artística Dr. Juca

Ribeiro - Acajur -, com sede no Município de Sacramento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2012.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação Cultural e Artística Dr. Juca Ribeiro - Acajur -, com sede

no Município de  Sacramento,  está  constituída sob a forma de pessoa jurídica  de

direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada, com a finalidade de

executar serviços de radiodifusão comunitária, de conteúdo informativo, educativo e

cultural.

O  reconhecimento  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  Associação  a

comunidade de Sacramento, indubitavelmente, irá habilitá-la a firmar parcerias com o

poder público e outras entidades não governamentais, visando ao recebimento de

recursos para custeio e expansão de suas atividades.

Cumpridos os requisitos legais para outorga do título declaratório, contamos com a

anuência dos pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.426/2012

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva  e Cultural  Vila  Nova,  com

sede no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva e Cultural Vila

Nova, com sede no Município de Pará de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2012.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação Desportiva e Cultural Vila Nova, com sede no Município

de Pará de Minas, está constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos e de duração indeterminada, com o principal objetivo de estimular

a prática de atividades esportivas, através do futebol, podendo para tanto participar

de todas as competições amadoristas especializadas, inclusive femininas.

O  reconhecimento  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  Associação  à

comunidade de Pará de Minas irá indubitavelmente habilitá-la a firmar parcerias com

o poder público e outras entidades não governamentais, visando ao recebimento de

recursos para custeio e expansão de suas atividades.

Cumpridos os requisitos legais para outorga do título declaratório, contamos com a

anuência dos pares para a 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 3.427/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Desportiva  e  Cultural  Karrosel

Paraminense, com sede no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º-  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Desportiva  e  Cultural

Karrosel Paraminense, com sede no Município de Pará de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2012.
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Antônio Júlio

Justificação: A Associação Desportiva e Cultural Karrosel Paraminense, com sede

no Município de Pará de Minas, está constituída sob a forma de pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos  e  com  duração  indeterminada.  Seu  principal

objetivo é estimular a prática de atividades futebolísticas em todas as competições de

caráter amador, inclusive femininas.

O  reconhecimento  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  Associação  à

comunidade de Pará de Minas indubitavelmente irá habilitá-la a firmar parcerias com

o  poder  público  e  entidades  não  governamentais,  visando  ao  recebimento  de

recursos para custeio e expansão de suas atividades.

Cumpridos  os  requisitos  legais  para  outorga  do  título  declaratório  de  utilidade

pública, contamos com a anuência de nossos pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.428/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Sociedade  Amor  à  Vida  -  Soavi  -,  com sede no

Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Amor à Vida - Soavi -, com

sede no Município de Pará de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2012.

Antônio Júlio

Justificação: A Sociedade Amor à Vida - Soavi -, com sede no Município de Pará de

Minas, está constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos e de duração indeterminada, com a finalidade de disponibilizar aos usuários

de álcool e drogas do sexo masculino tratamento contra a dependência.

Ademais, a entidade se propõe a executar projetos e ações de prevenção ao uso

indevido de drogas, bem como de reinserção social e laborativa dos dependentes sob

sua tutela.
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O reconhecimento dos relevantes serviços prestados pela Soavi à comunidade de

Pará de Minas e região,  indubitavelmente,  irá  habilitá-la  a firmar  parcerias  com o

poder público e entidades não governamentais visando ao recebimento de recursos

para custeio e expansão de suas atividades.

Cumpridos os requisitos legais para outorga do título declaratório, contamos com a

anuência dos pares a este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.429/2012

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Empregados Assalariados Rurais de

Veríssimo, com sede no Município de Veríssimo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º-  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Sindicato  dos  Empregados

Assalariados Rurais de Veríssimo, com sede no Município de Veríssimo.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2012.

Antonio Lerin

Justificação: O Sindicato dos dos Empregados Assalariados Rurais de Veríssimo é

uma organização sindical, fundado em 23/1/72, com sede no Município de Veríssimo,

que tem por finalidade:

a)  unir  todos  os  associados  da base  com objetivo  desportivo,  social,  cultural  e

recreativo;

b) estimular a organização do Sindicato nos locais de trabalho;

c) desenvolver atividades na base de soluções para os problemas envolvendo o

Sindicato;

d) promover ampla e ativa solidariedade aos associados;

e) defender a unidade dos associados;

f)  apoiar  todas  as  iniciativas  que  visem à  melhoria  das  condições  de  vida  dos

associados;

g) promover congressos, seminários, assembleias e outros eventos para aumentar



846
____________________________________________________________________________

o nível  de  organização e  conscientização  do Sindicato,  assim  como participar  de

eventos e fóruns;

h) manter contatos e intercâmbios com as entidades congêneres, sindicais ou não,

em todos os níveis, desde que preservados os objetivos gerais fixados pelo estatuto;

i) representar perante as autoridades governamentais e judiciárias o Sindicato;

j)  incentivar  o aproveitamento  cultural,  intelectual  e profissional  do conjunto  dos

colaboradores da base;

k) implementar a formação política de novas lideranças do Sindicato;

l) prestar apoio e assistência aos associados que tenham pelo menos um mês de

filiação;

m)  estabelecer  contribuições  mensais  ou  excepcionais  para  os  associados,  de

acordo com decisões tomadas em assembleia;

n)  zelar  pelo  cumprimento  da  legislação,  acordos  e  convenções  coletivas  de

trabalho,  sentenças  normativas  e  demais  institutos  que  assegurem  direitos  à

associação;

o) incentivar a produção coletiva dos associados;

p) prestar serviços mercadológicos, de transporte, beneficiamento, armazenamento,

classificação e promover de forma coletiva a compra de máquinas, insumos básicos,

bens de consumo e gênero de primeira necessidade para seus associados;

q)  elaborar  projetos  financeiros  relativos  à  produção  e  ao  bem-estar  dos

associados;

r) zelar pela saúde e educação dos associados;

s) promover a formação política e a conscientização;

t)  promover  a  capacitação  técnica  dos  associados  na  busca  da  melhoria  da

produção;

u)  estimular  o  uso  de  tecnologia  alternativa  na  agropecuária  para  preservação

ambiental;

v) contribuir para que os trabalhadores rurais da região se insiram na luta geral dos

trabalhadores do campo e da cidade, por melhores condições de existência e pela

transformação da sociedade;

w) apoiar outros assentamentos e acampamentos de trabalhadores rurais;
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x) favorecer a troca de experiência entre os associados;

y)  estabelecer  intercâmbio  ou  associar-se  a  entidades  similares  ou  da  mesma

natureza.

O  Sindicato  dos  Empregados  Assalariados  Rurais  de  Veríssimo  apresenta  os

requisitos legais para ser declarado 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  n.º  95,  de  2/2/98,  alterada  pela  Lei  Complementar  Federal  n.º  107,  de

26/4/2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação

das leis.

Justificado o  projeto,  esperamos  a  apreciação e  aprovação por  este  Plenário  e

demais comissões permanentes.

- 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 3.430/2012

Declara de utilidade pública a Associação Mantenedora Educacional do Menor de

Cássia, com sede no Município de Cássia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mantenedora Educacional

do Menor de Cássia, com sede no Município de Cássia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A  Associação  Mantenedora  Educacional  do  Menor  -  Amem  -  foi

fundada  no  dia  6/11/2009  com  a  finalidade  de:  oferecer  oportunidade,  meios  e

condições de acesso à educação de base, recreação e alimentação a estudantes,

priorizando-se  os  mais  carentes;  contribuir,  através  de  concessão  de  bolsas  de

estudo e de outras formas de ajuda, para que estudantes de entidades educacionais

legalmente  constituídas  usufruam  de  condições  adequadas  de  educação,

alimentação, recreação, e atividades culturais, visando a sua formação cultural, moral
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e ética.

De mais a mais a Amem também tem o objetivo de: incentivar, criar e promover

ações ou projetos, objetivando a valorização pessoal, escolar, familiar, profissional e

social, na busca constante do seu desenvolvimento físico, intelectual, moral e ético; e

acionar empresas, instituições e órgãos públicos para os cumprimentos dos objetivos

do  seu  estatuto,  podendo  ainda  com  eles  interagir,  firmar  acordos,  convênios  e

parcerias de interesse da entidade.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.431/2012

Declara de utilidade pública o Lar Asilo José Moraes de Oliveira da Sociedade de

São Vicente de Paulo, com sede no Município de São Roque de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o La r Asilo José Moraes de Oliveira da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de São Roque de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: O Lar Asilo José Moraes de Oliveira da Sociedade de São Vicente de

Paulo foi fundado em 1º/1/99 com a finalidade de manter estabelecimento destinado a

abrigar  pessoas  idosas  de  ambos  os  sexos;  prestar  assistência  material,  moral,

intelectual, social e espiritual aos idosos, visando à preservação de sua saúde física e

mental;  e  administrar  os  imóveis,  os  móveis,  as  máquinas,  os  veículos,  os

equipamentos e os materiais que lhes sejam destinados pela SSVP ou por terceiros.

De mais a mais, o Lar Asilo José Moraes de Oliveira presta assistência gratuita aos

reconhecidamente pobres, de acordo com suas possibilidades e o estabelecido na

legislação em vigor.

A entidade atende os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão
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pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.432/2012

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí,  com

sede no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:

Art.1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

Unaí , com sede no Município de Unaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2012.

Gustavo Corrêa

Justificação:  Diante  dos  relevantes  serviços  prestados  pelo  Sindicato  dos

Trabalhadores Rurais de Unaí, com sede no Município de Unaí, e o comprometimento

de suas finalidades estatutárias, buscamos declarar  de utilidade pública a referida

entidade.  Essa  declaração  permitirá  que  se torne  apta  a  realizar  projetos  para  o

desenvolvimento de suas atividades.

Tendo em vista o importante trabalho realizado por essa instituição, por certo ela

terá o 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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.433/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bairro Comercial Industrial e

Residencial Bom Jardim, com sede no Município de Jaboticatubas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1  ° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  As sociação  Comunitária  Bairro

Comercial  Industrial  e  Residencial  Bom  Jardim,  com  sede  no  Município  de

Jaboticatubas.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2012.

Almir Paraca

Justificação:  Fundada  em  2009,  a  Associação  Comunitária  Bairro  Comercial

Industrial e Residencial Bom Jardim, entidade sem fins lucrativos, desenvolve intenso

trabalho junto  a população de baixa  renda de Jaboticatubas,  com a finalidade de

melhorar sua qualidade de vida.

Nesse sentido, promove atividades sociais, educacionais, culturais e desportivas;

representa e defende os direitos dos moradores; preserva e protege o meio ambiente;

adota  políticas  de  saneamento  básico;  colabora  na  realização  de  pesquisas  da

situação socioeconômica da comunidade; estabelece convênios, acordos e parcerias

com órgãos públicos e entidades privadas.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres pares

para  a  aprovação  deste  projeto  de  lei,  que  pretende  declarar  a  Associação

Comunitária  Bairro  Comercial  Industrial  e  Residencial  Bom  Jardim  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 3.434/2012

Fica assegurada a gratuidade da tarifa de pedágio nas vias rodoviárias estaduais

aos maiores de sessenta e cinco anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  assegurada  ao  idoso  a  gratuidade da  tarifa  de  pedágio  nas  vias

rodoviárias estaduais, inclusive naquelas administrativas sob o regime de concessão.

Parágrafo único - A gratuidade de que trata esta lei se destina ao idoso condutor de

veículo automotor de passeio de sua propriedade.

Art. 2° - O idoso, para gozar do benefício de que t rata esta lei, terá que comprovar,

por meio de documentos oficias apresentados no ato do pagamento do pedágio, o

atendimento ao disposto no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
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Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  É  inegável  que  as  rodovias  estaduais  sob  concessão  trouxeram

grandes melhoramentos, seja no que se refere à segurança dos usuários, seja no que

diz respeito à excelente e constante conservação.

Esta  propositura  tem  por  objetivo  beneficiar  pessoas  maiores  de  65  anos,  em

consonância com a Lei  Federal  nº  10.741,  de 2003, conhecida como Estatuto do

Idoso. Trata-se de uma proposta que visa aperfeiçoar o sistema de amparo, proteção

e estímulo à pessoa idosa.

Bem sabemos que os inegáveis avanços no campo dos direitos da pessoa idosa

são frutos obtidos com a aprovação do diploma legal citado. Entretanto, é notório que

a maioria das pessoas nessa faixa etária vive de proventos defasados, qualquer que

seja a classe social que integre.

Isso  posto,  estamos  convictos  de  que  o  benefício  aqui  proposto  afetará  a

rentabilidade das concessões rodoviárias de forma muito tênue, seja em relação às

tarifas, seja em relação ao programa de exploração.

Em vista do beneficio de inclusão social que se estará concedendo à pessoa idosa,

cremos poder contar com o apoio irrestrito dos nobres pares para a rápida tramitação

e aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputada Rosângela

Reis. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.884/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.435/2012

Acrescenta dispositivo à Lei nº 18.042, de 13 de janeiro de 2009, que desafetou

área da Estação Ecológica do Cercadinho

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 18.042, de 13 de janeiro de 2009, que desafetou

área da Estação Ecológica do Cercadinho, criada pela Lei nº 15.979, de 13 de janeiro

de 2006, para a execução das obras de ligação entre as Rodovias BR-356 e MG-030,

o seguinte dispositivo:

“ ... Ficam autorizadas as demais desafetações necessárias à execução das obras
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viárias complementares de acessibilidade, desde que precedidas de autorização da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”;

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões, 29 de agosto de 2012.

Adalclever Lopes

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.760/2012 nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.436/2012

Altera a Lei n° 15.979, de 13 de janeiro de 2006, q ue cria a Estação Ecológica do

Cercadinho e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A Lei n° 15.979, de 13 de janeiro de 2006 , passa a vigorar com o seguinte

art. 4°-A:

“Art. 4°-A - Fica autorizada a utilização de área d a estação ecológica de que trata

esta  lei  para  a  execução  de  obras  de  infraestrutura  de  interligação  e  acesso da

rodovia  BR-356  à  rodovia  MG-030,  observados  a  utilidade  pública  e  o  interesse

social, mediante prévia aprovação do órgão responsável por sua administração, sem

prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outras

exigências legais.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2012.

Délio Malheiros

Justificação:  Localizado em área urbana e de grande densidade populacional,  a

Estação Ecológica do Cercadinho, localizada às margens da rodovia BR-356, é objeto

de estudos para construção de uma alça que possa fazer a interligação da referida

estrada à MG-030, via que liga as cidades de Belo Horizonte e Nova Lima.

Em que pese a referida área ser de preservação ambiental, a obra de infraestrutura

em tela, que indubitavelmente é de grande interesse social e utilidade pública, poderá

ser realizada de modo a não afetar os mananciais de abastecimento público nem o

aquífero ali localizado, razão pela qual se leva à apreciação desta Casa a alteração
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ora pretendida.

Ressalte-se que mesmo as áreas de preservação mais rígidas estabelecidas pelo

Código Florestal Brasileiro bem como pela Lei Federal nº 9.985, de 2000, trazem a

previsão de intervenção pelo poder público em casos como o aqui apresentado, a

saber de grande utilidade pública e interesse social, de tal forma que inexiste óbice à

aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.760/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.574/2012, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja encaminhado

à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de  informações  sobre  o  limite  de  carga  das

carretas  que  as  rodovias  do  Proacesso suportam  e  a  instalação  de balanças  de

bandeja nesses trechos. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  3.575/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  ao  36º  Batalhão  de  Infantaria  Motorizada  Sentinela  do

Triângulo  pela  solenidade  comemorativa  do  Dia  do  Soldado,  no  ano  do

cinquentenário desse Batalhão.

Nº  3.576/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a melhoria das condições da

4ª  Delegacia  de  Polícia  Civil,  localizada  em  Contagem,  com  disponibilização  de

viatura, ligação de aparelho de PABX, designação de escrivão e instalação de sala de

reuniões. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  3.577/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Grupo PHService, de Belo Horizonte, pelos 10 anos de

excelentes serviços prestados. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.578/2012, da Deputada Liza Prado e do Deputado Arlen Santiago, em que

solicitam seja encaminhado à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, à Emater-MG,

ao Igam e à Copasa-MG pedido de informações sobre o número de poços artesianos

e barragens que não estão equipados e o número de famílias que estes poderão

beneficiar com a sua capacidade medida de vazão. (- À Mesa da Assembleia.)



854
____________________________________________________________________________

Nº  3.579/2012,  da  Deputada  Liza  Prado  e  outros,  em  que  solicitam  seja

encaminhado  à  Comissão  de  Saúde  da  Câmara  dos  Deputados  pedido  de

providências para que se analise a possibilidade de regulamentação da Lei Federal nº

8.989, de 1995, que concede isenção tributária de IPI para aquisição de veículos por

pessoas com deficiência,  e do art.  72,  IV, da Lei  Federal  nº 8.383,  de 1991, que

concede isenção de IOF para essas pessoas, a fim de que esses benefícios sejam

estendidos aos parkinsonianos. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  3.580/2012,  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para a liberação do

pagamento  da  segunda  parcela  do  Convênio  nº  176/2011,  fruto  de  emenda

parlamentar do exercício de 2011. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.581/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado

ao  Ministério  da  Fazenda  pedido  de  providências  para  a  inclusão  do  custo  de

aparelhos auditivos, lentes de contato corretivas e óculos de grau entre as despesas

médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa

Física. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.582/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Extrema  pelo  transcurso  do  111°

aniversário desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.583/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério Público pedido de providências relativas à denúncia de prática irregular da

BHTRANS  na  fiscalização  do  estacionamento  rotativo  por  jovens  que  coletariam

informações  que  depois  seriam  repassadas  aos  guardas  municipais  e  policiais

militares. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.584/2012, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Bruno Cláudio Penna Amorim Pereira pelo lançamento do

livro  "Jurisdição  Constitucional  do  Processo  Legislativo  -  Legitimidade,

Reinterpretação  e  Remodelagem  do  Sistema  no  Brasil”.  (-  À  Comissão  de

Administração Pública.)

Nº 3.585/2012, do Deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Instituto de Pastoral da Juventude Leste 2 pelos 25 anos de
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presença qualificada e profética junto às pastorais da juventude. (- À Comissão de

Cultura.)

Nº  3.586/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego pedido de providências para a

disponibilização  do  pagamento  do  benefício  do  seguro-desemprego  dos

trabalhadores  de  Sabinópolis  no  próprio  Município  ou,  não  sendo  possível,  em

Guanhães. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  3.587/2012,  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a adoção dos

procedimentos legais necessários à liberação de áreas pertencentes à Codemig nos

distritos industriais de Uberaba, de modo a atender às exigências da consolidação e

expansão do desenvolvimento regional. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.588/2012, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr.  Roulien Ribeiro Lima, da Rádio Vertical FM, de

Arcos, por levar ao ar o programa “Cara a Cara” por mais de duas décadas. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 3.589/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os Municípios de Conselheiro Lafaiete e de Patos de Minas por

terem alcançado ótimos resultados no Ideb de 2011, classificando-se entre os dez

primeiros no "ranking" do País. (- À Comissão de Educação.)

Nº  3.590/2012,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Procuradoria-Geral  de  Justiça e  ao Tribunal  de Contas pedido  de

informações  sobre  suposta  concessão  de  aposentadoria  dupla  para  dois  ex-

Promotores de Justiça, conforme notícia veiculada pelo jornal "Hoje em Dia".

Nº 3.591/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Detran-MG pedido de informações sobre o critério de repartição do produto da venda

de  veículos  levados  a  hasta  pública,  que  se  encontram  depositados  em  pátios

concedidos, conveniados ou terceirizados. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

A Sra. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art.  22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a 1ª Parte desta reunião à
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realização  do  ciclo  de  debates  “Agricultura  familiar  e  desenvolvimento  rural

sustentável”.

- 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.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

A Sra. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Designação de Comissões

- A designação dos membros da Comissão Especial para Emitir  Parecer sobre o

Veto Parcial à Proposição de Lei nº 21.254 foi publicada na edição anterior.

Encerramento

A Sra. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a especial de amanhã, dia 30, 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 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/8/2012

Às 10h10min, 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
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a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duilio de Castro,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.204/2012 (relatora: Deputada Liza Prado) na forma do

Substitutivo nº1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  requerimento  da

Deputada Liza Prado e dos Deputados Délio Malheiros e Duilio de Castro em que

solicitam sejam encaminhados votos de congratulações com a Secretaria Nacional do

Consumidor - Senacon -, com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC

-, do Ministério da Justiça, pelo êxito do 1º Encontro dessa Secretaria com o Sistema

Nacional  de  Defesa do Consumidor;  e  com  Ministério  Público  de  Minas  Gerais  -

Procon-MG - pelo êxito nas realizações da IV Reunião da Rede Procon-MG, do II

Encontro Técnico de Defesa do Consumidor - Ano 2012 e da XXIII Reunião do Fórum

dos Procons Mineiros. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

23/8/2012

Às 14h38min, 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  Rogério  Correia,  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 a situação dos servidores públicos da saúde em Minas Gerais, que estariam

sofrendo retaliações e perseguições por exercerem o seu legítimo e legal direito de

manifestação e expressão, incluindo demissões e cortes salariais, práticas contrárias

aos direitos humanos e à saúde da população, e a discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Luciana  Meireles  Ribeiro,  Diretora  Central  de  Carreiras  e  Remuneração,

representando Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento

e Gestão; Neuza Freitas, Diretora do Sindsaude/MG; e Beatriz Cerqueira, Presidente

da CUT/MG; e os  Srs.  Renato Leal  Paixão Raso,  Superintendente  de Gestão de

Pessoas em Educação da Saúde, representando Breno Henrique Avelar de Pinho

Simões,  Secretário  de  Estado  de  Saúde  em  exercício;  Wagner  Ferreira,  Vice-

Presidente da Fhemig, representando Antônio Carlos de Barros Martins, Presidente

da Fhemig; Renato Almeida de Barros, Diretor do Sindsaude/MG; Reginaldo Tomaz

de  Jesus,  Diretor  do  Sindsaúde/MG;  Gilberto  Leão  Fragoso,  Delegado  do

Sindsaúde/MG; e Jaisse Alves de Queiroz, Delegado do Sindsaúde/MG; e Victor A.

Pereira, Técnico de Gestão de Saúde da SES, que são convidados a tomar assento à

mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Rogério  Correia,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  dos  Deputados  Sargento  Rodrigues  (3)  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Promotoria  de  Defesa  do  Patrimônio  Público  da  Comarca  de

Uberlândia as notas taquigráficas da 24ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos

Humanos, especialmente as falas do Ten.-Cel. PM Wesley Barbosa, Comandante do

17º Batalhão da PM, e do Soldado PM Carlos Antônio Macedo, lotado no 17º BPM, e

pedido  de  providências  para  que  seja  apurada  a  eventual  prática  de  atos  de
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improbidade administrativa por esses militares; em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  as  demissões  de

servidores contratados pela Secretaria de Estado de Saúde e, em caso positivo, se foi

observado o disposto nos arts. 11 e 13 da Lei nº 18.185, de 2009; e em que solicita

sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Saúde documentos das servidoras

Tânia  Maria  de  Asis  e  Elisete  Rodrigues  Guimarães,  entregues  a  Comissão  de

Direitos Humanos na 30ª Reunião Ordinária, pedido de informações sobre denúncias

de que essas servidoras teriam sofrido assédio moral, como isolamento no trabalho e

mudança  de  lotação,  e  requer  ainda  seja  instaurado  o  devido  procedimento

administrativo disciplinar para apuração de prática de assédio moral, nos termos da

Lei Complementar 116, de 11/1/2011, que dispõe sobre a prevenção e a punição do

assédio moral na administração pública estadual; do Deputado Rogério Correia (2)

em  que  solicita  sejam  encaminhadas  ao  Governador  do  Estado,  à  Secretaria  de

Estado de Saúde - SES -, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag

-  as  notas  taquigráficas  da  30ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos

Humanos,  que  teve  por  finalidade  discutir  a  situação  dos  servidores  públicos  da

saúde em Mina Gerais; e seja encaminhado à Seplag e Gestão e à SES pedido de

providências para que esses órgãos recebam os representantes do Sindsaúde/MG,

para  discutir  a  situação  dos  servidores  públicos  da  saúde  em  Minas  Gerais,

especialmente  em  relação  às  demissões  e  cortes  salariais  dos  servidores  que

entraram em greve, bem como dos servidores da SES e da Escola de Saúde Pública,

que não participaram no processo de negociação e reajuste. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2012.

Paulo Lamac, Presidente - Rogério Correia - Sargento Rodrigues.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/8/2012

Às 14h45min,  comparece na Sala  das Comissões o Deputado Gustavo Corrêa,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião e, nos termos do inciso III do art.
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120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a realizar o

monitoramento da Rede de Governo Integrado,  Eficiente e Eficaz do PPAG 2012-

2015  no  exercício  de  2012  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Kênnya

Kreppel Dias Duarte, Gerente do programa estruturador Cidade Administrativa, e Milla

Fernandes Ribeiro Tangari, responsável pelo Programa Estruturador Descomplicar -

Minas Inova;  e os  Srs. Caio Alves Werneck, Gerente do programa estratégico do

Movimento Minas; Aaron Duarte Dalla, Assessor do Subsecretário de Planejamento,

Orçamento  e  Qualidade  do  Gasto  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão; as Sras. Silvia Caroline Listgarten, Diretora de Coordenação-Geral, e Thaíse

Amaranta Vilaça, Assessora, e o Sr. Rodrigo Diniz Lara, Diretor da Superintendência

Central de Governança Eletrônica, representantes do Programa Estruturador Governo

Eficiente,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  autor  do

requerimento que deu origem à reunião, faz uso da palavra para suas considerações

iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das

notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir - Maria Tereza

Lara.
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